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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
V.M. Hjor Ku Xoans contribuiu para o dicionário com 418 significados que aprovamos e recolhemos neste pequeno
livro. Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite em visitar
nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
Grupo de trabalho
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&
: e ou saxão eu; ortografia de caráter galo-sajon, que substitui a vós (grego eu) ou o e, como coordenador conjunto dos
dois nomes naturais em uma razão social - Díaz Díaz, Xoans Cia Ltda filhos Lourdes, etc. -

&#40;hebreo&#41;
Hebraico: Termo sânscrito que se refere à pessoa de média estatura entre 1. 50 e 2 metros e que de acordo com as
escrituras, é um descendente direto do Ariano de Adam, embora seu genótipo parece adulterado a outros géneros
exógenos ancestrais gigantes, de acordo com em Gênesis 6: 1-4. Língua oficial de alguns países do Médio Oriente.

abba
ABBA: o espírito, o sonho de sol. Versão em sânscrito o nome de Deus, com o qual os gnósticos primitivos e cristãs
adoravam o resumo ensolarado durante suas experiências oníricas. De acordo com as escrituras sagradas, - ABBA,
pai! - transmitidos através de Moisés, a brilhante ideia de lei, que os egípcios RA, não poderia ser representado ou
explicou mais do que uma versão em sânscrito, ao ser interpretado por unanimidade e revelou com doxologia em Tre
os neófitos do campo esotérico Aarônico - Êxodo 20:7. ; A graça concepção livre ( ) Isso vem através de Jesus Cristo Mc 14:36; Ro 8: 12-16; GL 4:6. -Christian, permite-lhe fazer semita compreendendo o Gn 28: 10-17, quando já lúcido e
sóbrio na sua experiência onírica, você pode ver Deus, a menos que eu morra, mas para a vida como só unigênito filho
por adoção na ordem de Melchizedek, que é o genealog Filho de IA de Shem de Noé; -Jn 1: 17-18.

abecedario
Alfabeto = a-b-c-d... = disposição das letras de uma língua, baseada em um sistema de Ariana de origem fenícia, que
estabeleceu uma sucessão de fileiras ordinais como dígitos, onde o valor de alguns caracteres, pode ser igual à soma
dos outros valores menores, que são adquiridos com o grau de desenvolvimento alto-falante para ser representado
com os dedos. Exemplo: um, é a primeira vogal; b, é a primeira consoante. Então o b com o um? BA; e, é a segunda
voz. Então... o b com o e? se. E... seria um mais dois? igual a três, sobre a outra? os quatro. Nesse mesmo sentido,
perguntar a criança:-Qual é seu nome? -bebê! -Quantos anos você tem? -> ( mostra 41 dedos;.

aborigen
Aborígene: animal ou planta típica da região em que vive, considerados puro em seu gênero e espécie. O homem
aborígene é indígena, mas é não indígena, na medida em que não apresenta características genéticas de outros
grupos étnicos; os sinais indígenas de promiscuidade entre branco, preto e mongoloide, tal é o caso do homem
pré-colombiano tipo, portanto, o novo continente foi confundido com a Índia, onde a pele oferece um pigmento chamado
melanina, que dá um tom escuro para o pele.

aborigen - etimologia de la palabra
Aborígene: da ab = separados, natural. -: originalmente pura, primitiva, desatualizada, selvagem. Pessoa primitiva de
pele e com um pouco de cultura retrógrada, em que é suposto para ser descendente de Abba, um entre os hebreus 40
Deus; corrida 41 Aria; Ariana que é suposto para ter seus Genes limpo como Adam.

absurdo
Absurdo: ABS = com e Urdem = tecido: enredado, que não faz sentido sem explicação ou significado claro. adj.
contrário ao motivo. m. dito ou feito repugnante à razão, ao contrário do senso comum; absurdo o que significa que não
preserva o melhor significado das significativas. Emaranhado; tecido ou sampler de palavras inflado. Paraphasia, falta
de monstruosidade de homologia e sem o conhecimento do léxico.

abundancia

abundância: muito, muitos, relativamente muito. Proporção entre duas grandezas físicas ou quântica [ricos e pobres],
exagerado e que é estabelecida através de uma comparação estatística: mais rico do que pobre ou mais pobres do que
os ricos; ignorância abunda, ciência abundante; abundância na colheita; abundância de pragas; abundância de sol;
abundância de chuvas, etc. Riqueza é relativa, se você considerar a escassez também abunda: uma escassez... menos
abundância.

academia
Academia: Academos grego = escola filosófica fundada por Platão, onde é o grupo estudava os currículos superiores e
complementares de uma ciência, arte ou profissão, da técnica, tecnológica ou prática; desenvolvimento uma técnica
fornece uma sequência de procedimentos; a tecnologia é responsável pelo desenvolvimento de melhores instrumentos,
adequados e cada vez mais modernos; uma prática, executando tarefas em um nível mais atualizado.

acepciã³n
Significado: significado ou sentido em que leve a uma palavra ou frase. -pessoas: adjetivo de discriminação;
reconhecimento ou ignorância de alguém pelo som de sua voz, sua foto, sua carta ou seu rosto ou parte do corpo
físico. Crença, exata e real da natureza da questão; compreensão, visão ou maneira alusiva a frase ou palavra, alheio
à ortografia.

acordeonero
Acordeonista: pessoa que executa o acordeão ouvir normalmente e que conhecendo que sua estrutura técnica básica
passa a maior parte de seu tempo, a maioria de manutenção e reparação para a execução da música com o acordeão.

acordeonista
Acordeonista: músico que toca com maestria a pontuação, ou a parte que relaciona-se com ele em perfeito tipo de
acordeão. Em um sentido geral, o acordeonista pode registar-se parte da música harmoniosamente enquanto ele lê e
canta a composição literária, com equilíbrio perfeito entre o pulso e ouvido a canção descrito no documento. O
significado desta palavra '' acordeonista '' limites no conceito que inspirou a palavra '' acordeonista '' porque este mais
conhecido de acordeão da orelha, no momento da manutenção e reparação de suas técnicas de estrutura. Enquanto o
acordeonista, não sei como isso rapara um acordeão quebrado, o acordeonista não sabe ler o resultado.

acordeón
Acordeão: música instrumento de vento, equipado com duas caixas contendo estanho e como articulado por um fole,
aspirar e expira o ar que excita as abas dispostas em barras de articulação de cada coroa. Todos os tipos de acordeão
são classificadas em fechadas e teclados; o fechado, equipado com botões na expansão melódica, gravou
combinações de escalas, cromáticas, diatônicas e moderadas, Considerando que na extensão tônica acordes dos
acompanhamentos são registrados. Todos os acordeões são instrumentos do gênero masculino e sempre consistem
em dispositivos mecânicos, chamados chaves, mas os acordeão teclados oferecem uma extensão suave piano ( ) É
emitida uma sucessão de melódico moderado, para a mão direita em várias oitavas. Tipos de acordeão: Concertina ou
teclado piano, Bandoneon, cromática fechado botões melódicos ( ) e a diatônica fechado.

acordes
Acordes: Registre-se em uníssono em três ou mais notas da mesma escala melódica:-Premium, o terceiro e o quinto que determinam o tónico de altura para os acompanhamentos; Acordes podem registrar com mais sepultura acentos
nesse caso, o melódico elementar é refletida na Fundação dos Países Baixos, e modo (principal ou secundária) propõe
acesso sétimos chave ou minúsculo.

adaptación
Adaptação: o processo de assimilação das ideias e as condições de sobrevivência em um cenário de rara. Aceitação

dos regimes ordinários e naturais normalmente estabelecido sob circunstâncias adversas.

adventismo
Adventismo: concepção ideológica que alude à adventistas. Estudos bíblicos da interpretação do advento do termo.
-sétimo dia: religiosos pensei que baseia a ansiedade penitente na véspera do sábado ou o advento do tempo em pé.

adverbio
Advérbio: Gram. Acidente que, para o sentido da frase ou o significado da palavra, faz isso transformar de um
substantivo em verbo, adjetivo ou outro advérbio ou vice-versa; exemplos: humano - humano; nesta frase que o verbo
ser no seu modo infinitivo, sofreu um acidente que o transforma em um substantivo e, portanto, a palavra " Ser " e a
palavra " ser " Eles são advérbios. Há que transformar substantivos, adjetivos e vice-versa, por exemplo: José Blanco é
branco, e vemos que um sobrenome é transformado em um adjetivo. Alguns advérbios são transformados em outro
advérbio diferente, por exemplo, os pronomes demonstrativos são advérbios quando pessoais pronomes, e neste caso
eles são marcas de um acento ou til: sou eu! Eu sou ele...!

adverbio
Adevrbio: Gram. Parte da frase que modifica o significado do verbo, adjetivo ou outro advérbio. Um exemplo, no caso
de oração - " Eu te amo, meu amor! " - a palavra amor, não se refere ao lugar do nosso coração, mas no coração da
pessoa que supostamente nos reconhece com gratidão; Portanto, o span - meu amor!-, é o advérbio que modifica o
significado do amor, verbo, que é reconhecer algo ou alguém com especial gratidão.

afinaciã³n
Afinação: a altura musical, nivelando a um grau mais aguda na escala cromática, até que a sucessão de registros de
acordes no instrumento musical é adequada para órgão ou Piano.

afroAfro: característica de africanos, evidentes a nível da sua pele negra e cabelo-jogadas como uma esfera de pimentas.
Penteado-: olhar afro, ou a aparência do cabelo abundante e geralmente embalado como o de um nativo Africano.

aguda
Aguda: termo feminino que pode ser interpretado como 'sofrido', e que indica que a nota é o acidente mais atento, para
frente ou para cima. Palavra-: termo da língua espanhola, em cuja pronúncia se aprofunda a última sílaba; tudo em
ponto palavras que terminam em uma vogal (um-e-i-ó-u), um ene (n) ou aquele (s) é marcado um til sobre a vogal
acentuada. Dado que algumas terminam em ditongos (União de duas vogais: uma vogal aberta e outra fecharam ou
ambos fechados), é enfatizada a ortografia, com o acento na vogal indicado: país de Geografia - cacatua - - mamãe rato - pais.

alternancia
alternância: sentido ambíguo de alguns personagens na gramática, por modificação morfológica. No idioma espanhol,
um til faz o sotaque para alternar uma vogal do ditongo, portanto a palavra não seria aguda grave: Geografia, teria, de
raiz.

ambivalencia
Ambivalência: reflexão psicoanaliptica de valores mobiliários ou tamanhos correspondentes entre pessoas de sexo
diferente. Absoluto respeito das habilidades ou méritos na pessoa razoável - Gênesis 01:27 - e que consiste em
compreender, como um macho é capaz de executar trades domésticos ou para fins de alocação feminino. Fatores de
gênero masculino ou feminino na natureza do zooid ou ovo, oposta do seu pai e determinar a nova pessoa no elemento

fértil que foi inibida na mórula. A imagem refletida no espelho, contradiz os conceitos antagônicos - bem: à esquerda mas não é ambivalente, já que não pode ser uma diferença de gênero em conceitos. O termo secretária, tem
ambivalência quando a contingência de um subsídio para ambas as valências ou tamanhos.

amistad
amizade: sentimento afetivo intencional, entre duas pessoas que podem ter um personagem intuitivo ou instintivo,
sempre individual e personalizado. Contato amigável nas redes sociais. Comunhão instintiva dos animais, para os
outros membros de sua comitiva. Comunhão intuitiva dos seres racionais, para os outros membros de sua comitiva.
Gama de compatibilidade altruísta entre seres heterogêneos.

amor
AMOR: para AM = significado do mantra sânscrito Mmmm... Parece-me musitado com o vocal de, e cujo objetivo é o de
ativar no cérebro a capacidade de pródigos sem interesse e ser útil para outros. Sentimento sublime e gratificante.
Amor: sussurre discretamente um provérbio ou preceito. Persuadi-se filosoficamente com afeto carismático. Desvelar
um mistério sagrado alguém, com palavras de verdade e efeito convincente. Satisfação, medida e discreta para ser útil
para qualquer elemento a ser interferência em nossas vidas.

animal
animal: chamado para tudo o que o ser vivo, individual e autónoma, cérebro animal, reflexos e instintos.

animarse
desafio: incentivar a forma reflexiva do verbo. decidir, cobrar o entusiasmo.

antã-fona
Antífona: de Anti = antes, iminente e Fhonos = Salmo, voz, cantando; Fragmento de sânscrito que precede ou sucede
os Salmos ou as horas canônicas e pode ser rezado ou cantado no caminho oposto.

anti tesis
antitese é escrito incorretamente e deve ser escrito como "antítese", sendo o seu significado:<br>antítese: conjunto de
opiniões que contradizem a tese, ou opor-se à conclusão absoluta e sensata sobre a verdadeira doutrina. Antitese.
Círculo de antagônicos, geralmente hostil, pseudo-gnostico, defendendo um alien de equívoco a qualquer visão de
sonho lúcido. -- Opôs-se à filosofia, que é realmente o resultado da atividade mental lúcida e diálogo com Deus, através
da oração sensível durante o resto do corpo material e o relaxamento do cérebro. O anti tese ou antítese pertence ao
conjunto de argumentos meramente intelectuais, originou-se na mente escura por causa de um sintoma irregular de
confusão ou desordem mental na discursar. A tese é uma conclusão razoável, enquanto a antítese é absurda e
irracional.

antimateria
Antimatéria: substância hipotética cujas partículas elementares consistem de antiprótons e antineutrons apresentando
idênticos momentos magnéticos, mas em sentido contrário, portanto, substituir a forma ordinária da massa.

antioqueño
Antioqueno-r: pessoa natural de Antioquia ( Colômbia-). Uma pessoa que come a carne do porco. Os nativos da região
de Antioquia [em língua turca: Seleuco], na Síria. Guerreiro do exército Sírio, pertencentes à dinastia selêucida, cujo rei
Antioco, ofereceu os israelitas em vez de cordeiro, carne de porco para torturá-los psicologicamente. Paisa; nativa da
região do vale de Aburrá, na Colômbia. Nativo de mestiço de 40 de Antioquia; 41 Colômbia; descendente de mulher
branca Europeia e Amerindian pai ou vice-versa, que constituíram-se como uma linhagem ou casta social no final e

depois a colônia e em cuja ementa incluiu basicamente o consumo do açúcar mascavo, milho e carne de porco.

antixoan
Antixoan: uma tese filosófica baseada a antítese Xoan. Barulhento sentido prevalecente durante o intervalo, impedindo
a percepção de um apito, suave pelo ouvido interno. Oposto ao silêncio místico. Dialética tese que pretende
demonstrar a verdade através de raciocínio e conclusão de dados falsos na relacionados assuntos. Adversário da tese
Xoan messiânica.

antonimos
Antônimos: palavras de uma mesma língua com significados opostos; EJ. : para cima - para baixo. Significados, ao
contrário do sentido ortologica do termo que mantém a mesma grafia; EJ. : 40 RE; 41 plana; e RE-( Realizou ).
Reflexão horizontal simétrica com reversa a partir do mesmo ponto de vista; EJ. : antes de um espelho: esquerda direita; mão direita - sinistro. ( acima e abaixo, não são opostos no reflexo vertical ).

antropogã©nesis
Antropogênese: estudo de conceitos hipotéticos e teóricos, bem como as suposições sobre as origens e a evolução dos
seres humanos na terra de um protótipo, usando métodos científicos e filosóficos. Métodos científicos merecem uma
análise nos laboratórios especializados, incursionando em Ciências auxiliares como antropologia e arqueologia,
entretanto filosóficos métodos para propor a prática muito convincente como o socrático maiêutica, o Pré-história anais
Sanscritos e Sagrada.

apocalipsis
REVELAÇÃO: APOS = segundo, última parte do trabalho em artes dramáticas. CALYPSO = o décimo de um infernal
ninfas que tinha a missão de destruir os marinheiros que desafiam as míticas quedas dramáticas no horizonte do
mundo. John recebeu uma revelação sobre os eventos no declínio social e o sistema de coisas, no final daquele
século, razão por que na versão grega da Bíblia, confunde o significado da revelação com revelação. Mas qualquer
sistema de coisas e sofre um apocalipse, correspondente com a última parte de sua existência: um ser vivo, uma
família, um negócio, uma civilização, um planeta, um sistema de mundos, etc, sofre seu próprio " ÚLTIMA década ". /
www.significadode.org/

apóstol
Apóstolo: o advérbio latino A = alvo, objetivo e Post = letra, escrita; Madero, correspondência lixo, Billboard. Coluna ou
poste ao lado da porta de entrada ou em local visível, no qual encontra-se uma caixa de correio ou destinatário
Billboard. No cristianismo utópico, tomado o nome - ou seja, aqueles escolhidos por Jesus para reinar com ele desde
os doze tronos proeminentes de menores departamentos ou tribos, na corte real em Jerusalém (Lc 22: 28-29) e que
foram perseguidos e mata dois pelo Roman Antichrist - Apocalipse 21:14.

arã-tmetico
Aritmética: não tangíveis. Não é nem tem massa na presença de dimensional. Espaço hipotético com suposições
dimensões ou limitações. Corpo-: espaço que supostamente seria um corpo por seu volume. Projeto de corpo, cujo
volume é representado em escala num avião com desenhos de perspectiva (desenhos são aritméticos e maquetes são
geométricas). Astral ou abstrata ideia de um fenômeno absoluto. Sonho ou pertencem a dormir. Do espírito.

arca
Arca: Cofre, cofre de segurança em um banco, do tesouro. -de Noé: banco agrícola; Bancário Associação cujos fundos
representam vários utilitários de indústrias agrícolas para impedir uma crise na desordem climática.

arepa
arepa: bolo ou pão sem fermento artesanal, feito de milho pré-cozido, moída e acumulou é modelado em porções
semi-esférico chamadas '' - redonda '' ou em folhas achatadas chamadas circulares '' '' de tecidos para ser halfed no
forno ou sobre brasas de carvão.

ario
Ariana: área = superfície horizontal; Terra, solo; Ara, camponês; denominando a terra. Descendente de Adão o
Hebraico, condenado a ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. Semita no exílio, estranho, camponês, errant,
analfabetos desalojaram área de distensão para sobreviver seus esforços agrícolas. Marginalizados para a terra como
um peão no Oriente distante.

arrayanes
Arrayan-es: nome dado a certas árvores da variedade Myrtaceae, doces e carnudos escuros e muito comestíveis de
frutos.

arreboles
Arreboles: neblina no horizonte, sendo iluminado pelo sol ao pôr do sol, refletir e Dim raios infravermelhos, numa
demonstração de nuvens de amarelas, vermelhas e laranja, que é sempre chamado como cervos de sol. Vermelho
carmesim, usado como maquiagem em maçãs do rosto.

aspecto
Aparência: conjunto detalhadas as qualidades e defeitos de uma imagem de espelho ou especulado corpo, resumido
em um conceito. A ideia especifica definido, ou seja, alguém ou algo parecido, para descrevê-lo detalhadamente.
Características específicas com interferência na imagem para impressionar quem se qualifica.

atalantario
atalantario: candid, muito bobo, Mountaineer. Pessoa rude de constituição forte e grande, mas com algum nível
característica sob a síndrome do retardo mental.

atanor
Atanor: psíquica animal ambivalência, que exorta os homens a se comportar como mulheres. Significado do
masculino-feminino masculino Gênesis 01:27 quando sua ambivalência é representada em uma pessoa do sexo
feminino, apropriado na actividade doméstica. A mulher por excelência; o companheiro de fato. Superfície lisa ou
rosca da parede interna de um cilindro, pronto para receber um parafuso ou eixo. Recebendo um suplemento língua
&amp; Groove box.

atemperado
Moderado: o prazer, gradualmente acomodados. Relaxe, silencioso, macio, refinado; grau moderado na série, para
níveis mais agudos e sublimes dispõe de cada vez, para que sua vibração em oitavas em cada coro de doze notas, que
podem ser distinguidas por cores em um teclado de piano.

atmósfera
Atmosfera: de Atman = Aurea, alma e spher = esfera; Ethereal expansão em torno de Central magnífica de um corpo,
envolvendo-o como um esplendor esférico.

auriga

Auriga: uma pessoa dirigindo uma carruagem puxada por cavalos. Que gerencia um traços e direciona o arriendaje de
animais de tracção de carros. Damaseno, amansador, editor de cavalos; destro na domada bestas.

autoconmiseración
Auto-piedade: comiseração auto (auto-conmiseracion). Soliloquio onde uma pessoa queixa-se de si mesmo na terceira
pessoa do singular, como se foram refletidas em um espelho, olhando para sua imagem de miserável. Contrição de
coração. Lamentoso complexo de baixa auto-estima. Exemplo de auto-piedade: Jorge diz:-"Desculpe, Jorge. . . !
Você é um boémio falhado. . . Você não deve viver. . . !" .

avatares
Avatares: é em número plural de aguda palavra Avatar ou Avatara grave, referindo-se na terminologia Sagrada
(sânscrito), mensageiros apocalípticos. Avatares. Em algumas passagens da Bíblia, refere-se ao avatar com a
expressão "Elías", quando se refere ao primeiro mensageiro ou testemunhas de Apocalipse 11, 3-4, onde é assumido
que você antes de "Jonas", que significa Messias ou segunda testemunha do julgamento de uma geração - (evil aquias
3 e 1 e o capítulo 4, 5. ) - .

averno
Averno: submundo, espaço limitado para as criaturas que vivem debaixo da terra. Cavernas. Sistema de esgoto.
Labirinto subterrâneo onde mora o inframundo. Legião de criaturas horríveis e cruéis que emergem da escuridão
subterrânea. Inferno.

ángel
Anjo: criatura mitológica de caráter sublime, que, como um poder creatriz, que tem atividade no sagrado pré-história e
gênese. Regente, mestre, reitor, diretor. Assessor ou assistente de um Ministério. Conselheiro ou membro de um
gabinete administrativo. Logística organização operacional ou eficaz agente. Entidade com personalidade inocente;
moderado estado ou contingente de crianças e eles aplaudindo-os em relaxamento.

ánima
Anima: o experiência onírica psicológico campo. O interior; intimidade. Coração ou circunstâncias internas dos
instrumentos, que podem gravar efeitos sensacionais. Espaço interno de um duto, cujos elementos complementares
ou suplementares podem ser manifestados ou expressa através de uma força de lógica. Parede circunstancial do cano
de uma arma. Bobina de Atanor ou oco. Cavidade longitudinal de um bambu cana, onde passando a outras
substâncias.

ápocrifo
Apócrifos: Grego APO = lejano-ultimo CRYPTEIN = oculto-esoterico. Personagem enigmática de um assunto narrado
por escrito. O que vem de um chamado além. Falsa origem ou autoria especulativa. Improvável argumento literário. Na
teoria de desenho, é aquele ponto hipotético visível nas regiões longínquas, posterior ao horizonte de profundidade de
linha, sugerida a partir da perspectiva da representação pictórica.

ázimo
Sem fermento: bolo de farinha sem fermento. A farinha de pão ázimo. Grão de trigo hojalado com azeite e sal útil na
produção de plaquetas (wafers). Úmida farinha simples com o qual são frisado e moldado os anfitriões. Dissidente
Hebraico de significado judeu convertido ao cristianismo.

ã“rgano
Órgão: harmonioso arranjo de tubos ou dutos, através da qual deve passar em proporções variáveis, fluidos essenciais,

cuja combinação oferece um determinado resultado. Um corpo pode ser natural, quando seus componentes
elementares são células vivas; os corpos são artificiais, quando composto por técnicos de dispositivos instalados e
mecanicamente em um grau de desenvolvimento tecnológico. Os órgãos (instrumentos musicais), são os sistemas
mais completa dodecafonos, projetado para gravar arranjos na escala cromática, por meio do pulso em uma extensão
suave de elementos chamados de botões.

bacterias
Bactérias: plural de bactérias. Micro-organismos que falta de clorofila, mas às vezes está incluído entre os pisos
inferiores e consistem de citoplasma dentro de uma membrana, bem como uma cápsula e falta de diferenciadas de
núcleo. Seu material nuclear dispersada situa-se pelo citoplasma e consiste de um único cromossomo, que consiste de
uma cadeia de DNA. Bactérias, tem uma variável de forma externa esférica (cocos, cotonete (bacilos) ou espiral
(espíritos). Eles se reproduzem por divisão simples. A cápsula tem cílios e flagelos que as bactérias podem ser
transferidas pelo meio líquido. A maioria não tolera a temperatura superior a 100 ° C. Eles têm uma grande
importância nos ciclos naturais dos ecossistemas. Eles agem a apodrecer de matéria orgânica por quebrando-o em
nutrientes para as plantas. Algumas espécies são patogênicas para o homem, enquanto muitos outros são muito úteis
na indústria e na engenharia genética.

bahareques
bahareques: paredes e tectos de armado de uma lama artesão-baseado, esterco e palha.

baptisterio
Batistério: parte da Maçonaria, que é responsável pela construção de banhos e piscinas para piscicultura. Área dentro
do templo onde a pia batismal. Batistério.

baptistero
Batistério: pedreiro, pedreiro, pedreiro, Construtor. Batista, mestre da Maçonaria; disse que é o grão-mestre ou instrutor
no 40 cadeira iniciática; para iniciantes ) em um trabalho de construção. Filósofo empírico que instrui os neófitos.

baptistero
Batistério: Jesus disse que é também bautistero - pessoa que constrói banheiras ou batismal, piscinas e lagoas para
piscicultura. Bautista, que construiu o baptisterios.

barato
Mais barato: que gruda, permanece ou atolados na lama. Dizem que é o artigo sem respeito ou preço justo, cujo valor
real é caro estimado no bairro ou no mercado de pulgas. Artigo de pequeno valor ou custo que é adquirido em um
negócio de compra e venda.

baúl
Tronco: Etimologia do termo árabe sânscrito - Bautl-, o que significava a " Resgatar " e foi representada em uma caixa
de madeira para o tesouro, dinheiro considerado '' Tesouro de Deus '' aqueles que contribuíram, herdado dizimada e
ofertas...--batismo: consagração para o culto como um resgate por preço-( no campo da filosofia semita, '' 39 batismo;
Ele é interpretado como uma incursão no caixão litúrgica durante um persuasivo para entender o mistério sagrado da "
Xoán " o som sagrado.

baúl
Tronco: baud ou Ngousouboot. Caixa de madeira; Arca '' eram 39 arcano; ou segredos de tesouro, representados em
elementos litúrgicos. A Arca da Aliança, representada em um Ngousouboot, bem poderia conter o texto Masoterico ( Lei

) e o crosier sacerdotal, representação do athanor feminino ( 41 mulheres; que, de acordo com o livro Ex 4:2 ser
lançado, ele transformaria em uma serpente de cobre ( Cobra-). A filosofia hindu do semita, reconhece 40 Sufi; Padre )
como a '' Tigre-'' fabulosa que bater e devorá-lo, para se tornar o dragão dourado e continuar mantendo e guardando os
arcanos batismais. Cofrinho, seguro. -No mais tarde a mitologia cristã, o mistério do sim é coberto com um véu e o
nome de '' Santísimo Sacramento '' pode ser interpretado como " 34 segredo; o altar, como ele ensinou na ordem
maçônica de Aaron, de acordo com Ex 26:33-35.

bemol
Plano: b = Bis, mais uma vez, volta e Moll = soft, piano. Alteração de um registro de uma classe menos fina. Perda de
um grau em campo natural de uma nota, cuja figura é afectada por uma moll de b. Equisona ao natural observação
afiada anterior: Fa é sol equisona plana. Nível de desenvolvimento, que é um grau para o momento da tecnologia de
ponta.

bestia
Besta: corpo natural ou mecânico autômato, muito dinâmico para exercer uma autoridade proeminente ou executar atos
termina. Criatura irracional com sinais hostil. Por antonomásia, homem cruel no exercício de uma tirania, com mente
escura e um propósito antitéticos. Tropo bíblica que faz alusão a um monstro mecânico de grande poder, como um
trator de lagartas, de acordo com Daniel 7:7 e que de acordo com o versículo 8, é transformado em uma guerra de
tanque.

bibliomanía
Bibliomania: sentido mórbido da Bíblia. Cristianista fanatismo. Bibliófilo com sentido doxologico de cristãos crentes, no
momento de interpretar as Escrituras. Mitómana loucura dos céticos judaico.

bibliomanía
Bibliomania: eceptica de iclinacion de uma fã cristianista, para inculcar a sua presunção, repousando sobre uma Bíblia.
-->, escrito com minúscula inicial b, refere-se a inclinação dos colectores e releio livros em suas edições originais.

bicarbonato de soda
Bicarbonato de sódio: bicarbonato de sódio [química]. Bicarbonato de sódio é um composto sólido cristalino branco,
solúvel em água, com um ligeiro sabor alcalino que se assemelha de carbonato de sódio fórmula Nahco3 =
hidrogenocarbonato de sódio - massa molar: 84. 007 g/mol - fórmula: NaHCO3 e tem uma densidade de 2. 2 g/cm ³,
comumente chamado na América do Sul "vaca soda", em alusão ao título de seu fabricante, rotulada em uma caixa
destinada a uso doméstico.

bifurcar
Ramo: verbo transitivo indicando para dividir o curso ou Groove em dois. Penteie o cabelo em dois cascos. Opção para
abrir uma estrada em e tomar dois caminhos ou direções diferentes. Dividi a madeira ao longo da fibra de Woody.

biomecánicas
biomecânica: Ciências relacionadas ao estudo da fisiologia, as forças e acelerações dos corpos dos seres vivos.

bruja
Bruja-o: Alchemist falso e fraudulento. Pessoa mesquinha e gananciosa com poderes hipnóticos de qualquer
interferência. Mitomaníaco que ostenta seu empirismo alquimista para enganar pessoas supersticiosas, que vendem
suas fórmulas ou feitiços em reuniões clandestinas. Muito enigmático, com uma mórbida Nicolás Bibliomano ou
rezandero santerista.

buda
Buda: Buda; sagrado termo derivado de língua sânscrita ou original usado no Oriente, com que se refere a todo o
homem que encontrou a verdade sobre tudo, então sugere-se que ele atingiu a iluminação, acessa durante um transe
de sono e absolutamente lúcida, ao seio de seu pai, ( 41 de Vishnu; Unfading brilho ou glória, que brilha no coração do
sol, que é chamado de espírito ( escrito com E inicial maiuscula ) na Bíblia Christian doxologia.

buddhi
Buddhi: Termo sânscrito que é interpretado como um veículo, em alusão à terceira pessoa singular do self: '' É o '' , ou
quando um - em - primeira pessoa, se manifesta no uso de um nome admirável como se ele refirirse a terceiros;
exemplo: Sidharta Gaumata, disse: Buda, está sendo. Jesus disse: o filho do homem vier. ; em vez de dizer: Eu sou,
ou eu venho. Na filosofia védica,-satthwa, é um adepto potencial humano, o que é conhecido como o corpo físico do
ser humano, tenha sido ou não iniciado nos mistérios do Gnosticismo.

buhonero
Vendedor ambulante: vendedor ambulante. Pessoa que traficadas produtos de maneira informal e vendeu sem pagar
uma parte do imposto ao governo para sua renda, fugindo de alguma forma regras relativas a esse negócio. Jibaro.

buldã³zer
Sobre esteiras Dozer: escavadeira; Ariana trator dotado de pás, dentes de ferro e dispositivos mecânicos, eficazes em
forte ênfase no trabalho de engenharia civil e Agrimensura. -rastreador: rastreador Dozer equipado com chapeamento
de ferro engrenado em cadeias lado de estradas sobre duas rodas de ferro sólido servirão de pés para segurar o solo.
Quarta das feras na visão do profeta Daniel, sobre o redesenvolvimento do fim do seu tempo e que é verificado durante
a revolução industrial, quando ele foi concebido, as faixas de tanque de guerra - Daniel 7: 7-8. Figura de retórica,
evidente na profecia de 40 é: 4-5.

caballero
Cavaleiro: sóbrio e templante, macho fisicamente treinado. Macho com dignidade nobre, exercido pela autoridade civil,
militar e eclesiástica. No uso de todos os seus sentidos, adequados para negociar.

cacareo
Canto: onomatopeia de galliformes. Ação e efeito de clucky. Emulação de eficaz dos logs de vogal de uma galinha.

caco
Caco: nome de um espécime híbrido fabuloso, sátiros demônio metade metade de humanos na mitologia romana e isso
sugere que eles vieram a nona esfera como monstros do Deus Vulcano, e cujos elementos são representados no
gafanhoto do Apocalipse de São João, capítulo 9:1-12. Caco ( 41 lagostas; refere-se à Praga de ladrões que emergem
a partir da explosão populacional desordenada e fora de controle, para a insurgência subsequente por causa de sua
indigência e ignorância. Sinônimo: Filhos de perdição, crime, réprobos, bandidos, filhos da puta, demônios, etc.

calicanto
Calicanto: local enlameado, cuja massa tinha Propriedades muito parecidas com o gesso, que, de ser exposto para o ar
e o sol, está endurecido. Massa; mistura de algum tipo de semelhante ao talco, que clay muito fino misturado com
areia, Cal e gesso solidificado completamente, atingir uma consistência ideal que as rochas. -Etimologia: do acadiano
KALDU = branco - Cantão latino = Base - > Caldea base ( ) de calcário. [Possivelmente, a massa dar-lhes enormes
pedras de calicanto, não são natural e prefiro misturar derretida em moldes enormes ou formas à maneira de adobes
mampuestos em seu final determinado.].

calzada
Rua: Rua cobertas com asfalto, cimento concreto ou pedras de pavimentação, fios e até mesmo, para facilitar a rotação
das rodas. Sobrenome de origem Afro, que aparece como um nome ou apelido, que compara a tez negra com o tar de
uma rua pavimentada.

canciã³n:
Música: cantando, efeito de som melodioso que combinar as palavras da parte vocal de uma obra musical. -Poesia:
Poesia Sung, com ajustamentos técnicos de vocalização e imitando.

cantaleta
Refrão: escândalo. insistência com palavras intransigentes. Comprar uma estressantes vozes ou gravemente
enfraquecida ou instrumentos desafinados.

canto
Song: ação e efeito de cantar. Harmonioso jogo de vozes e sons com a boca, na execução de uma parte da música. O
Onomatopeia de galo doméstico. Trino, melodiosa voz de aves e algumas espécies de macacos e baleias.

capital
Capital: que pode emitir conceitos ou ideias. Relativo à cabeça. Corpo ou parte em que um banco de dados é
estabelecido com a interferência na sua constituição. Banco de memória ou registradores. Mestre da administração
pública no mapa político. Julgamento de extremo ou maldade. Pena-: sentença de morte. Pecado-: transgressão
causando indignidade.

cardio
Cardio: sistema de válvula ou empeles, que constituem um mecanismo orgânico ou artificial para a circulação
automática de fluidos. Coração.

cargar panela
Panela: mel sólido, obtido a partir de suco de cana de açúcar, cozinhar macarrão. Carga: ser suspeitas; Prepare-se
para um evento que poderia ocorrer surpreendentemente; sentimento pretensioso de caráter erótico; Quero, quero
fazer algo para alguém.

carnero
RAM: ovelha macho que iniciam a atividade sexual. Jovem adolescente confusa por seu processo púbere. Pródigo,
botarata, modesto final com atitude errada ou sicosomaticos confundindo os sintomas. Jovens ansiosos com incerteza
erótica. Young, promíscuo e ignorante. Pronto para se inscrever. Conscrito.

catapiz
catapiz: o yas ou catapix. Jogo do pátio, constituído por água e coletar rapidamente yases-los ao saltar uma bola de
borracha. Yases-los são representadas tecnicamente por doze borracha cruza com um braço adicional que enfrenta
sua interseção perpendicular ao seu eixo, dando-lhes a aparência de âncoras.

cemita
SEMITA: pão doce feito com farelo e mel preto bengala com uma cor marrom que dá o nome de acema ou mogolla.

cénit
Zênite: Zenith, céu; cofre aparente da circunstância órfica de 180 graus na abcissa, cujo raio vertical cai
perpendicularmente sobre o observador.

chécheres
material: elementos de parafernália, corotaje, enganos do traste ou rebrujo exibiram no mercado de pulgas e
antiguidades.

chiva
Chiva: apto para pessoas autorizadas dispostas a viajar arranjados em uma linha ou barramento tipo escadas " ".
Relação ou lista de passageiro humano a bordo de uma linha popular. Cabra, cabras. Sapo-espia, câmera escondida,
instalados de forma estratégica para expiar os movimentos dos funcionários públicos ou privada empresa.

chiza
Jayluan: larvas de besouros. Cucarron em estado larval, presente em culturas de batata como uma praga hostil aos
bulbos. Mohojoy, larvas de algumas espécies de insetos, como abelhas, vespas e abelhas. Larvas.

cielo
Céu: termo filosófico que se refere ao estado de consciência e lucidez absoluta. Sobriedade total em termos de vida
útil para a sociedade e o meio ambiente. Hegemonia patriarcal razoável, com sonho-como reflexão e decrescente
sentido meramente físico ambiente natural, em que temas reconheceram seu rei, como uma personificação do ABBA, o
verdadeiro Deus. Modelo semita de um governo absoluto.

circuncidado
Circuncidado: aplicar no sentido primeiro, a ausência do prepúcio, a circuncisão é praticada em quem. A circuncisão
indica consciência ou remoção do véu da ignorância, Galileia ou iluminação que convence uma pessoa do verdadeiro
significado de uma tese esotérico; levantar o véu, descobrir a cabeça, retirar o chapéu, etc. Eles são sinônimos de
circuncisão. A Bíblia, Gravatar 'circuncisão do coração', que se refere à sobriedade ou lucidez durante a experiência
onírica, que chamou de "em espírito". O homem quem decifra um mistério sagrado em sânscrito, é Circuncidado e o
incircunciso é aquele que ignora completamente o verdadeiro significado de um preceito, sânscrito, indigno de
pertencer a uma Elite ou maçônico círculo ou uma ordem religiosa.

cisma
Cisma: divisão, divórcio e separação; dissolução de um pacto perpétuo já sob juramento. -´tico: faz com que a divisão e
discordância. Luterano, protestante. Réprobos intransigente, problemático; Ele é acusado e alegado sem
conhecimento da causa. Que ele polemizes sem motivo justificado.

clarividencia
Clarividência: Faculdade inata para visualizar e analisar as coisas oniricamente que exigem uma explicação objectiva
na vida prática. Lucidez onírica. Sobriedade astuta para o significado de um sinal é objetivo. Clara e muito Serena
clarividência antes coisas escuras ou confusas, que permite que um operador fixar ideias e estabelecer critérios úteis.

colón
Colombo: raivoso, amoroso e ciumento. Adolescente arrogante por uma flor flutuando nas ondas ou uma mensagem
estranha um pouco mais romântica, disposto a encontrar uma Índia e conquistá-la. -Christopher: Marinheiro genovês a
quem é atribuída a descoberta do novo continente e sua conquista em nome da coroa espanhola, de 12 de outubro de
1992.

concejo
Conselho: Corpo jurisdicional de um município. A sala de conselheiros. Elite, um grupo eminente de honrables
pessoas de um município.

conciencia
Sensibilização: sido vigilante humor em organismos vivos. Conhecimento, a atividade do cérebro durante o
desenvolvimento do pensamento. Prestação de livre arbítrio.

concluido
concluído: adj. / forma do particípio passivo ou passado do verbo transitivo ou intransitivo para concluir.

conocimiento
Conhecimento: noção absoluta que é adquirida ou intrínseca ou gradual através da aprendizagem sobre algo
interessante, alienígena, identidade ou real coisa relativamente estrinseca de acordo com a capacidade do cérebro.
Exemplo: conocimiento-s da Maçonaria. -Sim: objetivo mental de lucidez no tempo de ser e estar ciente, responder-lhes
as impressões que nele todos os dias, ou em sonho afeta simultaneamente o cérebro e a psique. Equilíbrio emocional
para os eventos impressionantes, que pode desligar a mente da realidade ou que pode causar um desmaio. Exemplo:
retorno em si, recuperar o conhecimento.

consciencia
CONSCIÊNCIA: clareza psíquica de quem é suposto para ter atividade onírica. Estado de espírito no espírito sóbrio. -(
9: 1-6 41 é; -Acordado permite que sonhar, agir com liberdade no cenário de sonho e entender a ignorância daqueles
que necessitam de sabedoria. Uso dos sentidos na atividade razoável dos sentidos. ANTÔNIMOS: amnésia, laguna,
autismo. SENSIBILIZAÇÃO: capacidade enfermagem somática; sintoma aceitável de reflexos neurais. Retorno dos
pensamentos. Reflexão dos sentidos físicos de humor vigilante. ANTÔNIMO: desmaio.

consejo
Dica: opinião; opinião que persuade ou dissuade os outros. Sessão de conselheiros não-jurisdicional. -Guerra:
julgamento dos motivos que compete ao tribunal militar. -Ministros: grupo que aconselha ou aconselha o governo ou a
administração de uma propriedade sobre um assunto no julgamento de discussão ou de votação.

coroto
desordem: lixo, parafernália, conjunto de utensílios domésticos, que pertencem ao expoente feminino em uma
propriedade de comunidade por direito legal. -s: cabra, tocando violino, conjunto heterogêneo de elementos de
mover-se. Uma linha de escadas móveis.

credo
Lema: concepção filosófica da fé, que convence o mundo de uma realidade, comprovado pela meditação objetiva,
permitindo que o crente reflectir plenamente e penetrar livremente na causa não sencible de o - ( Pensei, por isso falei
). A crença, é significa pobre do Credo, confiando em que postula a tese.

cristianista
Cristianista: ideologias partidárias e doutrinas com base na história da vida e obra de Jesus de Nazaré, em seu papel
como Cristo e seus doze apóstolos no novo testamento. Que tolera o mundano com o significado dos clérigos. Um
paroquiano que celebra-se por tudo e agradeceu a Deus, atribuindo sua fortuna a uma alegada aliança com Cristo.

cristo
Cristo: termo sânscrito que significa luz maravilhosa e filosoficamente é definido como o aspecto luminoso do Deus
Abba, do Gn 1:3 a Bíblia ou a versão. Libreto profético no comando de um profeta que, de acordo com a revelação,
representa uma das duas testemunhas: como Avatara ou Messias.

crocotar
Crocotar: crocoteo, onomatopeia do crocodilo. Crocodilo bebê chorão, que emite enquanto ele estava escapando a
casca do ovo.

cromã¡tico
Cromática: estilo ou instrumento musical com uma disposição de truques para toca discos moderados, dos quais você
pode escolher uma certa maneira (mais ou menos) e se combinam, sete notas em várias oitavas, compor melodias.

cuaderno
Caderno: apropriados para a eliminação de folhas de papel em caixa Unidos por uma espinha, uma espiral ou um anel,
oferecendo páginas sucessivas no envelope branco, que pode registrar manuscritos.

cuadrada
Praça: figura regular, quatro lados no caixa. Figura usada da duração de nota velha gramática musical, cujo valor foi
igual a fase dois.

cucarr¿n
Cucarron: nome que é definido na América do Sul, algumas espécies de besouros. Desenvolvimento adulto da jayluan
ou larvas de besouros.

cultivar
Cultivar: do culto = sementeira. Trabalho, até a terra. Todo o trabalho que afeta o desenvolvimento de embriões em um
laboratório ou área agrícola com lucro. Remoção de terra para pagar o Groove.

culto
Cult: piedade ou religiosos trabalham em atividades relacionadas ao terra. Educado ou aprendeu sobre questões ou
atividades culturais. Doxologica actividade versátil, sujeita os cânones. Em contra posição, um ritual tem subjetiva e
natural - água-rito, é feita para submeter-se a determinadas divindades que agem através dele; Enquanto cultos
sempre herdarem de dissidência mais ortodoxa e, tradicionalmente, sujeitos a novas regras - adoração à água
água-olhando como um Deus encarnado.

cultura
Cultura: adotando aspectos característicos que exercer interferência nos costumes de um povo, moda, tecnologia,
gírias e linguagem vulgar e palavras estrangeiras, etc. Conjunto de aspectos que aparecem como conceitos
contemporâneos e folclórico modo entre os pares de um espaço indeterminado.

cuyabra
Cuyabra: adjetivo que se refere aos moradores dos lugares onde o sisal, guadua e totumo processadas usando
métodos tradicionais. Colher de pau, instrumento de madeira, usado como um utensílio de cozinha. Termo de raízes
étnicas, das culturas pré-colombianas da descida Chibcha na América do Sul, mais propriamente, o café na Colômbia,
com o qual se refere a pessoas singulares, na cidade de Armênia (Quindío).

decadencia
Declínio: interferência da involução em um sistema de processos. Falência de todos os princípios. Enfraquecendo a
intervalos da força com que eles operam lapsos de boom no desenvolvimento atual.

desnudez
Nudez: pobreza, indigência, aparência de maus vestidos, desprovido de roupas; significa que é feito de uma maré de
azar; roupas feitas de tecido, como lona ou saco de chita. Demanda para vestuário adequado. Razoável pretexto
daqueles que sofrem com a falta de disposição da administração, em particular, unidades agrícolas de trabalhadores ou
logística. Aparente franqueza em animais ou pessoas, degradada ou reacionária por causa da ignorância, inocência ou
uma crença mística com os votos de separação de acordo com Gênesis 02:25.

desnudos
NU: a ideia da falta de recursos económicos. Sem roupas, cobrindo-o. Árvore sem folhas, chamizo, um tronco de
árvore que tenha sido removido da crosta. Preceito bíblico que alude da pobreza extrema, que começa um par no
Éden na sua família de Gênesis. Aparência dos indigentes ou Nazareno.

desnudos: adã¡n y su mujer
Nu: pobres, sem recursos, em total abandono e pobreza por causa de sua inocência, ignorância ou negligência do seu
provedor de logística. Más condições da sua prestação da administração ou falta de vestidos adequados. De acordo
com o Gênesis bíblico, Adão e sua esposa representa o par dos agregados na gestão agrícola, que não sabem como
fazer uso dos seus poderes no lado de logística e intendente para fornecer vestuário adequado.

desvinculado
não vinculados: que perdeu sua relação nominal com a empresa, ou não tem nenhuma relação com qualquer assunto.

diablo
Diabo: personagem fabulosa muito maligna, representada na pessoa sem sentido e malagradecida, obediente a um
pensamento obscuro ou uma tese contrária. Satanás; A ira de Deus; força-tarefa em alerta de contingência hostil.
Retórica figura muito natural, com a qual é representada uma comunidade insatisfeita nos braços. Fúria incontrolável
dos elementos da natureza.

diccionario
Dicionário: de dicção = expressão de uma ideia através de voz ou de escrita. Compilação sistematizada e em ordem
alfabética de palavras ou formas de escrever as palavras de uma língua, com seus significados para a compreensão
dos parceiros.

diccionario de la real academia de la lengua
Dicionário da Real Academia da língua: Jesus disse que foi sistematicamente organizado livro que contém conjuntos de
palavras de uma língua e seus significados, explicado em detalhes na mesma língua em ordem alfabética.

diéresis
Trema: verificador de acento na gramática de algumas línguas, que consiste em escrever dois pontos em qualquer
vocal ou consoante e permite alterar a sua pronúncia, melhorar o sentido da palavra, a frase ou oração. Exemplos:
cooperar ( 41 Inglês; Cegonha-( Espanhol-) etc.

dignisimo

Digno: prefixo para o título de dignidade com que lisonjeia a personalidade como um muito digno.

dimetilaminofenildimetilpirazolona
dimetilaminofenildimetilpirazolona: droga, composto químico que age como um ingrediente ativo em algumas drogas
comprimidos eficazes contra dor de cabeça. Cibalena, Veramon, Mejoral, etc., que apareceu como analgésico
compostos asetil, ácido salicílico, paracetamol e cafeína.

dios
Deus: o todo-poderoso. _Unico: o sagrado sol abstrato, Ra, o ABBA de cristãos, radiante como um ás no zênite,
durante o lúcido, um sonho sóbrio de experiência, como em Gênesis 28:10-17. Um Deus ( com minúscula inicial d )
refere-se a uma entidade hipoteticamente digna de reverência, mas o destaque não é real.

disminuã-da
Diminuição: dizimada em um determinado grau ou quantidade. Tiny; Dizem que é o sétimo que tem origem no acorde
menor. Registro de uníssono da mais pequena nota de sétimo acorde da mesma escala. Fazer - Mib - sol - BB =
7disminuida.

doble
Duplo: que tem a mesma correspondência em suas características. Um elemento que pode gemelear a outra, na hora
de substituí-lo sem qualquer diferença discriminador.

dodecafónica
Dodecafonismo: do grego Dodeca = doze e Fhone = voz; exprime-se doze níveis ou notas? Sucessão moderado de
artifício ou chaves na extensão suave ( piano teclado ) permitindo o registro ou a expressão sonora das doze horas do
círculo cromático ( fazer re fa mi de fazer sol sol fa if ) e estabelecer a sequência de cada um dos 24 esc asas em
modos relativos.

dominante
Chave: que domina ou impor seus critérios. natureza de um acorde originou-se em maior de outro modo; um sétimo um modo de acordes maiores que une a sétima nota da mesma altura tônica, mas no modo menor é: Do - Mi - Sol, em
uníssono é fazer em acorde maior. . . Se plana é a sétima nota menor = fazer - Mi - Sol - Si Bemol = Domimante Do7.
Quando nesta combinação, Mi e sol perdido meio-tom acorde de sétima é diminuída: fazer - Mib - Solb - BB =
minúsculo.

domingo
Domingo: Domo = casa e Ingeos = comer, entrar, entrar; fica em casa para jantar e pernoite. Termo em latim para
definir em sua etimologia, poderia traduzir para o Hebraico Shabat, que significa dia de descanso.

doxología
DOXOLOGIA: de Doxo = glória Logos = Tratado. O termo sânscrito ( 41 escrituras; DOXOLOGIA, derivada mais darde
DOCS - médico, que se relaciona com os termos usados em um ensinamento doutrinário, como muito inteligente,
brilhante. Glória, é Unfading brilho ( que não é acessado marchando ) e indica que ele tem o sonho de personagens,
que biblicamente é chamada espírito ( capital e ). Então, DOXOLOGIA, é a eloquência na pregação, o uso de clara e
termos de ortologicos, com efeitos convincente, capaz de dar clareza ao espírito ( veículo 41 percepções onírico; até
que seja verificada iluminação consciente.

dragã³n
Dragão: réptil aparência do animal fabuloso, saltando halitoso fogo. Espécie de camaleão com chifres, que emite um
sinal hostil na pigmentação vermelha da sua pele, a presença de um potencial rival. Comandante militar, por
excelência, com alcance efetivo de autoridade proeminente sobre o cetim na linha de comando. _escarlata: um locais
gerais.

eco
Eco: ressonância equisona ou alterados para produzir um corpo sólido, a ofensiva de uma onda sonora que viaja
através de um meio, e que pode ser traduzido em diagnósticos por imagem.

educar
Educar: Orientar, mostrar ao aluno o endereço ou alvo ponto cardeal. Exercite os sentidos do ponto de vista escuro, a
mais brilhante no horizonte. Luz, mostra o caminho certo em direção a luz e a concepção de uma ideia brilhante. A
intenção de um objetivo de projeto de tese.

embalajes
embalagem: parte de um produto que é enviado à parte. Declínio ou depressão uma faixa onde a velocidade é
adquirida em menos tempo.

embelecos
decepções: termo comum em alguns dialetos castelhanos que, sempre no plural, refere-se a parafernália: desordem,
coisas, lixo. Artigos ou elementos desnecessários no interior da casa e o escritório. Indeterminado conjunto de
expressões usadas na justificação das razões incoerentes: " muitas baratas que você tem em sua mente, " " sempre
traz para a festa um mancorna " " tem sem pelos na língua para dizer a verdade, " " não lhe falta o cachimbo na 34
carriel.

emparamar
emparamar: verbo infinitiva/forma / ficam presos, molhada (-é ) -é: Mergulhe em água como o fundamento da charneca.

enredado
enrolados: adj. / particípio passado e verbo passivo tangle. Mentalmente confusa. Complicado, trancada em um
emaranhado ou rede. Cabelo sujo e despenteado.

entrepiernado
entrepiernado (s): com pernas trancadas nas pernas de outra pessoa.

eolã-pila
Eolípila: dispositivo útil para medir a força motriz do vapor de água, mão de Heron de Alexandria trabalhar
aproximadamente no século i antes da era cristã e poderia ter sido o modelo de projeto de máquinas a vapor.

epiceno
Epicene: significado gramatical que não distinguem no gênero do substantivo comum masculinas fêmeas (sapo,
elefante, Zebra). Tácito termo pejorativo que se refere a uma população indiscriminada com número gênero neutro e
desconhecido (piolhos, pulgas, muitos ratos).

epidemia
Epidemia: EPI = sobre e Demos = povo, explosão desordenada e hostil, especialmente no campo do patológico, que
afeta uma área indeterminada da população.

equilibrio
Equilíbrio: dos Equis = igual e livros = log. -Disponível para o ponto de gravidade inerente a uma força G. Equipolencia
dos corpos combinados em um ou mais pontos de apoio. Harmonia na direção horizontal de registros em uníssono. A
saúde estável de diagnóstico psicossomático. Sobriedade.

equ¿sono
equisono ( ) : gramática e fonética, música, é o som da notação melódica ou altura tônica em maior ou menor, cuja
vibração é igual à sua base correspondente do acorde no caminho oposto, e que representam um tom de registro
distante 1 na mesma chave do teclado piano; exemplo: FAZER um sotaque que é 1 Tom de Reb, quando básica é
notas de duas escalas em modo diferente. Sotaque C representa o fundamento do acorde menor enquanto Db
representa o fundamento do banzo da escala no modo maior, e eles são equisonos, se ambos ocorrem na mesma
chave da extensão macia.

esdrújula
Esdrujula: termo gramatical com que palavras são identificados pelo sotaque estressado na antepenúltima sílaba, e
que, como regra geral carregam registrado o acento ou til (´). antônimo, sinônimo, esdrujula, cúpula. Sobre-esdrujula:
palavra composta uma palavra com acentos, para outro que não verifica. EJ. : quase - automaticamente - facilmente.

esotã©rico
Esotérico: que = dentro e Terra = a área do campo. Caráter interno do sentido eclesiástico. Campo clandestino de
atividade de uma elite ou grupo religioso com liturgia hermética. Restrito para o vulgar. Ao contrário de posição:
Exoterico, que significa do lado de fora; círculo externo da sociedade penitente; caráter ou a aparência da plataforma,
no Oriente dos templos, onde vagando ou permanecem excluídos de uma reunião maçônica. Camada informal do
itinerante, denominado biblicamente 'mundo' ou 'East of Eden'.

español
Espanhol: nativo da Espanha. Termo pejorativo, mencionado em Don Quixote de Cervantes como o manchego, e que
em um ponto refere-se a ostentação espanhol, mal falado e mal escrito da idade média, ideia que prospera como
alternativa de criação de uma academia que ele e a equipe de depurar um como uma linguagem de culto.
Conquistador-: significado filosófico de quem descobre e violenta virgem indígena, ignorante e inocente.

espã-ritu y espã-ritu

Espírito: o espírito; prazo a Bíblia escrita com letras de capital iniciais E – refere-se ao aspecto divino do sol, saltando letal a bri

espã-ritu y espã-ritu
Aritmética: corpo-: hipótese do espaço que deveria para ocupar um corpo que ainda não aparece. Lugar vazio ou
imaginário cujas fronteiras são hipotéticas. Orçamento de alvo. Interpretação eficaz para o desenho de um projeto a
ser executado. Conceito das quantidades dimensionais oníricas. Aritmética, estabelecida a relação direta entre os
números e os cálculos durante a preparação de um projecto, um orçamento ou uma ideia comparativa: "-sonhei umas
duas horas que passou".

especie
Espécie: detalhe dos caracteres comuns entre os seres humanos de diferente cariótipo; exemplo: galliformes, todas

não são galinhas.

esperpento
Grotesco: uma coisa detestável; tendo uma imagem abominável, capaz de atenuar os sentidos de quem olha nos
olhos, congelando qualquer possibilidade de movimento. Pessoa de mentalidade escura, cujas ideias intencionais
podem ser representadas em seu cabelo, como se fossem cobras. Mulheres fabulosas na mitologia grega, com a
sensação de ser o feminino do diabo, com pelos que petrificaba para quem se atreveu a olhá-la nos olhos e cobra
como víboras.

esposo
Marido: anfitrião masculino templante um partido, que ele próprio se prepara para entregar presentes para seus
convidados. Senhor que fornece de tudo ao seu assunto. Homem como seu parceiro de fato. Patriarca no uso de suas
atribuições maritais.

esposo
Marido: anel metálico. Símbolo hierático, que é fixado sobre a promessa de pulso ou dedo um juramento de lealdade à
ordem maçônica. Aro de metal precioso, sem pedra conjunto que transportar para o dedo da mão em vestuário de
União que é casada..--r: mulher comprometida na verdade ou legalmente..--como: as mulheres do harém. Loops de
metal presa por uma corrente, apresentando cadeados como um assunto pelas mãos de bonecos.

estatizacion
nacionalização: ação e efeito nacionalizar, definir ou estabilizar. Verbo transitivo, que pode indicar a justificação do
saldo ou o estado dos corpos de instável, como um equilíbrio que se move, uma esfera que rola, um líquido que é
agitado, a capa ou a chama de uma lâmpada ou uma criança hiper-activo, a falência, etc. Estatalizar, formulário em tem
aplicação técnica mais económica e problemas relacionados a assuntos financeiros, por razões óbvias, a gestão de
uma empresa ou indústria é transferido para as mãos do estado, através de uma intervenção jurídica, tais como a
expropriação ou extinção de domínio e em muitos casos, através de um acordo de concordata para formalizar ou
nacionalizar a empresa.

estoria
Estoria: imaginária narração de fatos que podem ou não podem ser relacionados à história ou argumento verdadeiro do
passado. Termo de origem incerta, obsoleto em espanhol mas existente em Português [estoria] e Inglês [história],
utilizado em oposição a história, a qual refere-se estritamente a argumentos reais sobre tópicos da última vez.

eternidad
Eternidade: tempo hipotético na dimensão das experiências oníricas. Duração das coisas que são invisíveis, mas só em
sonhos através da fé ( o olho ou sentido da visão em espírito ou o veículo de 41 sonho; e que, durante o resto do corpo
material das pessoas comuns, cada cena tem lugar dentro um parênteses confuso. Período indefinido e onírico, no
momento da criação espiritual, que, de acordo com a Bíblia - não ser interrompido com a morte do cristão verdadeiro:-2
Coríntios 04:16-18.

etimosemã-tica
Etimosemitica = Etimogenesis: etimos = raiz e Gênesis = início; ciência filosófica que busca saber a origem dos seres
vivos na terra, através dos métodos filosóficos mais convincentes. Comece por decomposição etimologicamente os
termos linguísticos e ligar os pontos de acordo com a maiêutica socrática, aplicado para o sânscrito gnóstico de várias
versões da pré-história e da história sagrada.

eunuco
Eunuco: macho em pleno uso de seu próprio dom da continência. Inata abstenção de atividades erógenas. Um macho
quem se abstém ou forem desabilitado voluntariamente para manter relações sexuais ou porque os outros, ele está
desativado. Não necessariamente afeminado, o eunuco não é gay ou homossexual é eunuco, desde que, por sua
incapacidade de viril, muitos eunucos cair a degeneração e alguns efeminados discutir relações naturalmente normais.

evoluciã³n
Evolução: projeção ascendente gradual do processo de desenvolvimento, com notas cada vez mais afiadas. Gestão
cada vez mais aguda de um ponto de referência nas coordenadas cartesianas. Objetivo progresso de assuntos e
conhecimentos técnicos e tecnológicos que têm interferência em uma civilização.

exoterismo
exotérico: estudo e prática de cerimônias religiosas. Relacionamento e afiliados contato entre os indivíduos de um
mesmo culto religioso, no campo puramente público externo. Paganismo, superstição enigmático que visa conectar o
culto com a metafísica.

expiaci¿n
Expiação: exposição de culpa que, antes do sacerdote, Levita, buscou uma absoluta absolvição. Ritual que representa
a consulta, diagnóstico e cura contra a depressão causada por um sentimento de culpa para a liberação absoluta de
consciência. Caráter religioso do perdão de pecados ou absolvição na liturgia judaica. Exonerasion do cármico através
de indulgências de efeito pagamento em algumas religiões derivadas do judaísmo grega e romana.

extensiã³n
Extensão: eliminação de superfície em um único eixo de coordenadas; no eixo das abcissas, determina um solo no
nível onde ele é pressionado. No eixo das abcissas, determina-se o revestimento de uma parede para liderar,
perpendicular ao chão. Total ou determinada área dentro do plano regular ou irregular. Parte de uma mesa ou
prateleira, em que outros objetos podem ser definidos. Série de dispositivos dispostos em uma tabela, maneira chave,
é ativada mecanicamente. -Soft: teclado de piano

ética
Ética: um conjunto de todos os preceitos e as leis em um padrão de comportamento, aprovado ou aceite de forma
honesta, racional e técnica por cada um dos membros de uma comunidade ou profissão. As regras de ética é parece
ter recolhido, ou descrita verbalmente ou por escrito, no Codex dos estatutos. As pessoas que violarem as regras e os
estatutos de uma comunidade são chamadas desonestas. Sinônimo de ética: lealdade, lealdade e honestidade.

facebook
Facebook: computador com número infinito de páginas, na qual são gravadas sites ou pessoas inteligentes como
membros de uma rede de amigos, periodicamente estabelecer contato oportuno e objetivo do livro. Facebook, fundado
por Mark Zuckerberg, ascendência judaica e um estudante da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos; aos vinte
e três anos de idade, torna-se um bilionário, agora preside sua própria companhia do quartel general moderno escritório
principal em Palo Alto, sobre o vale do silício da Califórnia.

falso
False: déficit; Esse valor está ausente. Enganador, trapaceiro. James - profeta: Gnóstico hanasmussen bibliomano
muito. Witcher com alguma interferência na mente do sincero, contrito e converte. Fariseu com cepticismo, ignorante e
ostentação.

fama
Fama: significado do volume ou a imagem de um ídolo com aparência muscular. Culto do físico exposto. Equilíbrio, em
termos de popularidade. Sinônimo de muita carne; loja onde vende carne de carne.

fanfarriñas
Fanfarrinas: Jesus disse que eram mentiras que ostenta em si. Mania do sujeito arrogante, que especula a confiança
com falsas relações sociais, (pretendem ser amigos íntimos de pessoas beneficiente, amoroso de reis, rainhas e
mantêm contato com ídolos e amor platônico, etc.) ) .

fe
Fé: virtude ou oníricas faculdade vista sóbrio. Hipotético saúde do olho espiritual, quando as experiências oníricas são
tão sinceras como uma experiência física naturalmente. Certeza, ou consciência que é o que vemos nos sonhos é real.
Concepção platônica da maneira de ver as coisas de um ponto de vista onírico mais lúcida, para explicar cada tópico
em filosofia.

figura moral
Moral: Você emaranhado de um BlackBerry. Relativo à consciência; compromisso com o meio ambiente, aceitando as
regras de ética. Aptidão honesto de responsabilidade. Limpeza de inteligência em seres racionais. Estado de alerta,
clareza nas ideias, sobriedade nos processos de pensamento.

filogenia
Filogenia: as bordas gregas = amigo e Genos = origem; simpatia para a história e a evolução de um grupo de
organismos ou pessoas ( origem do gafanhoto; origem de subversão; história do assentamento árabe; história do
Rotary Clube ). -Por meio da filogenia é definir uma característica do parentesco entre as famílias de diferentes tipos
ou etnia; EJ. Índios e negros, aborígenes e indígena, clube negro de olhos mel e embalado com cabelo louro; etc.

filosofía
Filosofia: disposição adequada e razoável procurar empiricamente a verdade absoluta que link todos os conceitos e
certas ideias de uma ciência, com outras concepções lógicas, sem perder o pleno uso dos sentidos e a sobriedade da
razão pura é óbvio, a filosofia não pertence a dialética do campo, uma vez que a verdade absoluta não oferece suporte
a discussão, a dialética é a arte de discutir conceitos diferentes a aceitar mais amigável com os outros. Na dialética,
coordenado e concordar; em filosofia, ideias são brilhantes em são consistentes com a verdade absoluta.

firmamento
Firmamento: Órfico cofre de um Sidereo segurando corpos aparentes. Vácuo hipotético em que distribuem-se as
forças gravitacionais entre os corpos geométricos passá-la. Expansão aritmética dentro de um espaço pressurizado ou
vácuo.

forma
Forma: ideia geométrica de um conceito. -concreto: conjunto de características definitivas de um problema, uma ideia
ou um produto acabado. Reflexão ou cópia mais exata que é adquirida a partir de um paradigma, um modelo admirável
ou sensacional.

formal
Formal: qualidade ou adequação professor, admirável. Adequado, generosa e eloquente pessoa quem é tomado como
um paradigma digna de emulação. Amigável, de confiança seguir como exemplo. Ética, séria, responsável em seus
deveres e obrigações.

fornicaciã³n:
Prostituição: a partir do grego phornoex = olhar (se); deboche; ação e efeito de fornicando. Especulação de fenômenos
naturais ou artificiais, chamando por prazer fisiológico. Inclinação mórbida para desfrutar os prazeres mundanos com
extravagância. Irresistível intensidade das necessidades fisiológicas, com interferência em faculdades mentais por
extrovertirse.

fornicacion
Prostituição:-autocontrole no desempenho folclórico. Espetacular fanatismo histérico. Exagero não controlado dos
prazeres e vícios, geralmente fantastico-sexuales.

galilea
Galileia: gentilicio de quem pertence ou é um nativo do lugar no Oriente Médio. Antigo termo que refere um RAID do
povo Galo ( 41 a norte; ou descendentes dos celtas doutrinar em algum lugar a sabedoria semita. Cristianização dos
gentios assentamentos ( com algum nível de erudição Agrihan ) em ambas as bandas do rio Jordão, no Oriente Médio.

garrapiñada
Garrapiñada: tempo disponível ao redor Central magnífica de uma maça, cujo objetivo é esmagar os corpos que
beliscar. Aparência de um garrapinera, que consiste em um cilindro ou roda com muitos dentes lotados, muito
resistentes para quebrar o solo, asfalto e pedra, para pulverizá-los.

garrapiñera
Garrapinera: Sistema de cilindros dispostos concentricamente e vovó no interior, para operá-los mecanicamente,
quebrando o gelo cada vez mais consistente até um cremoso, perfeito ponto de sorvete.

gemelo
Twin: elemento cuja aparência tem a imagem de outro que não está diante de um espelho. Semelhantes, com
características idênticas. Double que você existe entre aqueles que são idênticos a um modelo ou paradigma. Gémeos,
não necessariamente.

geomã©trico
Geométrica: GEOS = terra e m = medida; em relação a geometria. Corpo tangível cuja acção é possível determinar
teórico ou prático. Ideograma cujas dimensões podem ser definidos a partir de uma unidade de medida de superfície
ou de volume. Presença da massa.

gnóstico
Gnóstico: a pessoa que sabe a verdade absoluta, não por recomendações racionais e concepção humana, mas como
resultado de sua experiência na pré-existência de sonho lúcido. Pessoa sóbria com Eminência absoluta e evidente
pela sua sabedoria no campo esotérico de uma ordem ou hermética elite um mestrado.

gracia
Grace: ou seja, de bens e dons de Deus, livre..--s: guloseimas; gestos ou caretas que estabilizar as emoções dos
outros. Muitos - s: expressão que responde a uma atitude agradável ou a saudação amigável.

gracia
Grace: aponta uma questão, que obviamente realizada a perspectiva. Ele disse que de nome, a raison d' ' être. Relação
ou lista de nomes de pessoas, animais ou coisas que permanecem nas mãos de seu dono. O nome com o qual uma

pessoa é gravada no fólio notarial. -de Deus: admirável nome com o qual um gnóstico começou de alto nível maçônico
manifesta o mundo exotérico. O estado de consciência absoluta durante a experiência onírica, que combinam a
sabedoria e a inocência com razão pura.

gracia
Grace: significado dos dons de Deus, tendo um caráter gratuito. -s: goodies, gestos ou caretas que podem estabilizar
as emoções de outros seres sencientes. Muitos - s: expressão que responde a uma atitude agradável ou a saudação
amigável.

grado celsius

Graus Celsius: graus Celsius. Andres-: astrônomo suíço (1701-1744), que teve participação na medição do arco do
meridiano. E no ano de 1742, desenvolveu um termômetro com uma escala centesimal – 0 a 100 graus - que lhe permite sabe

granada
Granada: receptáculo calçado sementes ou Pelotas, arranjadas para explodem e jogá-los com projeção centrífuga.
Novo-: nome com o qual se pretendia estabelecer um reino espanhol no novo mundo. Prole de filhos. Indomada
explosão demográfica, que pode referir-se como uma nova onda dos primeiros anos de uma década.

grave
Sepultura: termo do idioma espanhol, com o qual ele legaliza uma palavra para trazer o acento ou voz sobre o golpe da
penúltima sílaba. Como regra geral, uma palavra grave carrega um sotaque chamado til (´), quando não termina em
uma vogal (a-e-i-ó-u), Jan (n) ou aquele (s). EJ. : obrigatória escavadora - Paranhos - batata - bolo - grave -. Os
monosyllables são palavras graves, quando eles carregam acentos e palavras afiadas se terminar em uma vogal, uma
Jan ou um que carregam o til. EJ. : raiz, é uma palavra séria. País, é uma palavra forte. Nota-: registo menos
estridente que outro cuja alteração nasce sotaque tão acentuada.

graznido
Squawk: ação e efeito de graznar. Nasal acento na reprodução da onomatopeia algumas aves.

guatines
guatin-ou seja: tipo específico de parentes silvestres de mamífero da lontra. Gua-GUA.

guia principal
Guia principal: Jesus é o lugar central bastonero na vanguarda de uma banda de guia ou de guerra, em cerimónias
militares e desfiles formais. Folheto ou cartilha contendo instruções gerais. A página do livro que contém uma ordem
dos índices de cada um dos volumes de uma coleção enciclopédica. Guia literária do arquivo, que mostra os títulos
importantes relacionados ao tema da pesquisa.

güevas
Bolas: Roe, ovas de peixe. Os testículos dos vertebrados, sempre dois, ambos contidos em um escroto. Pensando
sobre o - el gallo: disse que é quando um estiver distraído, quando mentalmente é já foi, ou pensar em outras coisas
não relacionadas com as notícias em tempo real.

hable
falar: forma imperativa do verbo falar; Digamos, confessa.

haiga
Haiga: tipo de limusine. Um carro grande, mas tem poucas cadeiras com cota como um clássico da VolksWagen, mas
muito confortável.

hanasmussen
Hanasmussen: Termo sânscrito que torna o significado esotérico, de uma pessoa com dobro de centro de gravidade.
No gnosticismo, é representado o réprobo, que cultivou dentro de si mesmo uma melhor imagem como Venerável para
os membros da ordem e clandestinamente, manifesta uma personalidade promíscua. Diabo, com sentido antagônico,
traidor da doutrina, o filho da perdição, bastardo e malagradecido; que violenta seus juramentos e entrega para o vulgar
os mistérios que comprometeram-se como segredos da ordem - Jo 6: 70-71.

hartarse
Garganta: verbo reflexivo formam um monte. preenchido com incômodo, provocando está ficando cansado.

hebra
Segmento: sombra que corre dentro o ACE luminosa, acessando através de um olho. Trançado de fibra que fornece
acesso através de um buraco do olho. Segmento do fio ligado a uma pilha de tecido. Sentido de uma tese, o tópico, o
significado de uma pessoa por suas convicções religiosas - Deus não faz acepção de pessoas-, que está fingindo ser o
filho de Deus por nossa crença religiosa e não-judeus são hebreus, ou Hebreus, eles são judeus.

hechizo
Feitiço: rudimentar, simples, foi feita diferente a técnica com suporte, ou de acordo com uma tecnologia mais primitiva.
Artifício ou artista empírica. Rito selvagem, que visa a interferência subjetiva. -zero: presume-se, convenceu-se de um
poder de supersticioso. Pessoa comum para uma capacidade sensorial mórbida.

herria
País: videira de uvas pretas, que produz um mais grosso do que frutas normais, entre o resto da vinha. Popular no
termo do jargão de estábulos, com o qual é referido anteriormente uma variedade de ferramentas úteis na tomada de
ferraduras, cintas e jaquimas e a arte de instalá-los para as bestas.

hidalgo
Hidalgo: dignidade dos cavaleiros medievais espanhol. Versão em espanhol da literatura cavaleiros de Breton. Senhor,
cavaleiro, cavaleiro cruzado com autoridade militar e eclesiástica. Descendente de espanhóis muito cultivados, com
atitudes militares mas muito piedosos.

hijo
Filho: elemento emanado de outro, ele herda um genótipo, um cariótipo ou uma filosofia...--cara: futura geração
humana, aparecendo como um efeito exógeno ou endógeno entre os pais. Nova onda ou geração no final de uma
década. O homem contemporâneo ou posterior.

hiperbóreo
hiperboreanas: etimológica palavra significa " ao norte " e que geralmente se aplica a espécies nativas de latitudes
entre o Trópico de câncer e o Polo Norte. Homem de Hiperbórea: referência a uma segunda raiz raça humana
hipotético, que deriva da antiga modificação do gênero Protoplasmatico, em uma espécie de Asteroidea e adaptado
para viver no meio do nevoeiro nos vales férteis altos ao redor do círculo polar ártico. A hiperboreanas, como o
Asteroidea ou estrelas do mar foram equinodermos quase criança e extremamente sensíveis à luz solar, então eram
lugares adaptados ao escuro e opaco do nether para nublado com picos cobertos de neve.

hipótesis
Hipótese: de soluços = baixa, subordinado e tese = abordagem; proposta, ou abordagem de um assunto, que deve ser
objecto de consideração e análise reflexiva para sua seleção; exemplo: a civilização Pre-edenica, de acordo com o
Gênesis 04:16-17.

histeria
Histeria: sintoma muito explosiva emocional, por causa de um incentivo extrínseco. ( Os efeitos de um elemento de
alucinogénio, identificam-se como uma histeria, o que não acontece com reações emocionais originários na intrínseca,
como sonhos e visões 40 fenômenos transcendentais; 41 de Pentecostes; classificadas como psicossomáticas, no
campo do diagnóstico psiquiátrico. 41.;

hjor
Hjor: Termo sânscrito deve ser considerado como um deserto, desolação, solidão, unidade e peito; Faz referência
expressa à expressão impessoal do self interior, agindo no ambiente onírico. Hipotético lugar em cujo ambiente é o
palco dos sonhos.

hjor ku xoans
Hjor: Termo sânscrito deve ser considerado deserto, desolação, unidade da mama; Faz referência expressa à
expressão impessoal do self interior, quando actua no nosso ambiente onírico. Hipotético lugar cujo ambiente é
colocado o palco dos sonhos. Ku: o próprio nome que deram os egípcios o hipotético lugar onde é verificada a
experiência onírica. " Hjor Ku " Pode ser traduzido, de acordo com a liturgia gnóstica esotérica como " Ku deserto ".
Xoans: sons, notas, música, canto, música, Salmo ou gyta.

hold
Hold está escrito incorretamente e deve ser escrito como "Segurar" sendo seu significado:<br>Segure: forma verbal na
conjugação de segurar ( Segura, segura, segura ) em inglês, primeira e segunda pessoa do singular e as três formas
de plural.

homónimo
Xará: significado diferente entre as palavras de uma mesma língua, com uma pronúncia aproximadamente idêntica consciência e consciência; Deus e Deus; Julho e julho; etc.

horario
Horário de funcionamento: de HÓRUS = Falcon. Termo de origem egípcia, significado rápido. Parente de Horus, um
Deus egípcio com cabeça de Falcão, voando de leste para oeste, retirando o véu de freira, ( 41 a noite; , tão Ra ( o sol )
Iluminará a terra. Ângulo-: descrição teórica do tempo hipotético sobre um círculo marcado sistema sexagecimal, a
partir de seu centro com um dos seus rádios. Diferença em graus entre dois pontos do azimute. Um ponteiro para um
relógio que indica o intervalo entre dois adjacentes horas mais lentas. Programa detalhado por lapso de tempo.

horizonte
Horizonte: extrema horizontal visível de qualquer ponto da linha de terra, a uma altura que é descrita no nível do ponto
de intercepção. Linha horizontal paralela à linha de abcissa ou terra.

hoye
Hoye: verbo /; conjugação da forma imperativa do verbo '' permanece '' , para a segunda e terceira pessoa do singular
tácita [abrir furos] na terra; EJ. a ( ela ) buraco aberto para o plantio. -hoye ( Você ) a terra para o plantio hoya = ( você
). . .

huestes
Anfitriões: multiplicidade de indivíduos organizados por grupos, classificados em diferentes classificações de acordo
com as notas distintivas nas linhas de comando, avançando como uma horda em busca de um objetivo. Civilização,
refere-se a um hosts organizado, assentamento discriminado de acordo com os estratos sócio-económicos, que
civilmente se aplica de acordo com as leis estabelecidas nos regimes militares e os cânones eclesiásticos.

humano
Humano: racional. Descendente biológico do homem. Ser-: o filho do homem; que se desenvolve o raciocínio de
mensagens genéticas, intelecto ou legados herdado dados de geração em geração de ascendência.

huye
Foge: forma verbal na conjugação do verbo fugir em língua espanhola, para a terceira pessoa do singular do número
nominal, pronominal e tácito em ambos os sexos. exemplo: Juan foge, foge, foge de Juana, ela foge, fuja!

ignorancia
Ignorância: Estado de consciência desprovida de informação ou conhecimento razoável. Negligência no conceito ou na
apresentação de temas ou casos indeterminados. Falta de cuidados; indiferença ou negligência de merecida atenção.

imagen
Imagem: aspecto do corpo especulado, que pode causar uma boa impressão para o observador. Figura impressa ou
esculpida que representa algo ou alguém com o mesmo olhar. Reflexão da luz em uma espelho de lua como um sinal
diat.

incumbente
Em atividade: o incumbente. Diz-se é da matéria e sua dependência de alguém que você competir cuidado,
aconselhamento ou um administrador nesse caso. Major o caráter de um direito ou obrigação durante a relação, de
acordo com o site que aborda:. . . de pais para filhos e os filhos aos pais. . . !

indã-gena
Indígenas: Indigo, o povo da Índia possuir caracteres. Pessoa de retrógrada com mongoloide rosto sem pelos, pele
escura e tez muito suave cabelos grossos; Ao contrário do aborígene, típico da região não é civilizado, que tem a tez
clara e não característica de grupos étnicos estrangeiros.

ind¿gena
indígenas: étnico grupo cujo genótipo reflete qualquer relação antiga com o índio primitivo ( nativo da Índia ).
Característica do antepassado nativo da Índia, passada de geração em geração através do sangue, forma hereditária.
De pessoa sangue azul, tez da pele rosto mongoloide, Indigo e cabelo liso.

ingerir
Ingestão: ingestão de ter. Comendo. A andorinha. Engolir a história; crença em uma doutrina de uma maneira muito
ingênua, quando outra influência em nós, ou porque outros interferem na nossa maneira de pensar.

iniciarse
Início: inflamar vinho, começam a consumir bebidas alcoólicas. Se inscrever ou inscrever-se em uma ordem, Legião ou
sociedade secreta, cujo ritual de admissão e consagração, está incluído para experimentar qualquer bebida que
representa o vinho, que é considerado a "bebida de salvação", mas isso é realmente o suco de fruta Proíbi é por causa

que todos aqueles que bebem, perde a cabeça.

injerencia
INGESTING: introdução ou se envolver um tópico dentro de outro. A ação e efeito de ingerir é interferência, muito
diferente da ingestão, que refere-se a ação de introduzir elementos exógenos na boca. A interferência é notável,
quando se refere a uma bolsa de estudos, com a intenção de lucro ou contra-indicado efeitos de um medicamento; a
ingestão é evidente no consumo de alimentos, ou se nós acidentalmente engolir uma moeda, um palito de dente ou um
líquido letal através do esôfago ou traqueia.

inocencia
Inocência: simplicidade do elemento sem culpa ou inocência ou alheio à infracção que pode ser carregada. Graça; livre
o personagem do temperamento de uma pré-escola ou flutuando.

interespacial
espaçador: relação hipotética entre dois espaços ou dimensões absolutas. Exemplo: espaço virtual e real de espaço; a
imagem real geográfica e os sonhos. O afeto é um sentimento de espaçador, que pode realmente impressionar o
sistema nervoso, com sintomas psicossomáticos.

inverencial
Reverencial: internamente, oniricamente. Fraterna saudação usada caminho Esotérico por membros de uma sociedade
hermética de caráter maçônico. Pode dizer... .in seu espírito e é sempre anteposto a paz da palavra. Paz reverencial: "
Que a paz está em seu espírito ". Refere-se ao desejo de um estado de consciência lúcido, sóbrio durante o sono,
durante a cena dos sonhos enquanto o corpo dorme. Mente tranquila.

judaico
Judeu: o que pertence aos judeus. Caráter ortodoxo daqueles que a hipótese de ser descendentes de Zara, filho de
Judá, filho de Jacó e que ele era o pai de sua nora Tamar, de acordo com Gn 38.

judaísmo
Judaísmo: Concepção cética judaica de religião ortodoxa, com uma atitude hipócrita que goza de grande piedade.
Simpatia para o modo como a tribo de Judá exerce o sacerdócio, originalmente competindo levita. Fanatismo de
judeus ortodoxos, que presume uma ascendência semita como descendentes de Abraão.

judã¡
Judá: Patriarca promíscua. Hanasmussen Hebraico, que desonrou a proeminência patriarcal. Pai do quarto terra de
Israel (Judeia). O diabo, de acordo com Jesus de Nazaré, em Jo 8: 39-48; (porque ele engendrado na sua nora Tamar
gêmeos tarifas e Zara - Gn 28-, whereupon complacentes de suborno a Congregação da Judeia).

judã-o
Judeu: qual destina-se a e detém uma descendência abraâmica, uma concepção semita ou ser herdeiro direto de Judá,
usurpando um Pietismo Aarônico que não entendo. Um nativo da Judeia. Com judaistas de hábitos ou costumes
religiosos judaicos.

justicia
Justiça: equidade, equilíbrio entre duas dimensões ou quantidades com direção horizontal. Harmonia, refletindo justo
com rolagem psicossomática. Reino de Deus e sua-: igualdade, precisamente entre a disposição do corpo e do espírito;

consciência, Manor, usar da razão pura. Clareza igual à experiência de sonho.

justo
Direita: com o julgamento; pessoa ideal para fazer justiça. Equilibrado, sensato, inteligente. Julgamento é adquirido e
justiça feita ( estabilidade entre dois conceitos de equipolentes, pode ser oblíquo-1 g de chumbo e 1 g de algodão então a correspondência exata entre dois conceitos correspondentes é justiça, quando seus pesos líquidos
correspondem a peso e medida legal aprovaram ).

kundalini
Kundalini: nome dado em sânscrito indo-europeias para a ambivalência do macho, que em termonos Bíblia provém o
ZOOID, a fertilização entidade animal doada pelo progenitor masculino; É feminina e move-se pela contraparte etérica
da coluna vertebral do cóccix. De acordo com a filosofia gnóstica, é como um fogo serpentino no canavial athanor ou
bambu, que, de acordo com Êxodo 4 da Bíblia, deve permanecer sujeita o homem templante que sabem como
governar a sua esposa e também a sua família. Kundalini, é encarnado (estrelou o sexo feminino, razão por que a ISIS
ou virgens dos templos do Egito, passou a estar representado por uma serpente de bronze no Pentateuko de Moisés, e
proto-gnósticos atrasado, de culto tântrico, acho) sobre por que todo homem deve levantar sete mulheres, se ele queria
herdar a mestria, erro que mais tarde evoluiu para a poligamia.

lemur
Lemur: mamífero cuadrumano ( pl. lêmures ). Lemmur; espécime humano visto na doutrina secreta e o sânscrito como
uma terceira raiz de corrida ( pl. 41 Lemmures; e cuja existência é considerada uma verdade absoluta, referido como o
Lemmuria nos mais antigos registros históricos sagrados primitivos. Os Lemmures foram o resultado da modificação
melhorada dos homens hiperbóreos, que ficou sobre duas pernas para tentar escalar, desenvolvendo a cabeça e
identificaram-se membros do porta-malas, então presume-se que cerca de " 34 gatos de árvores; em algumas lendas
orientais. Hipoteticamente falando sobre tamanhos e alturas relativamente baixas em comparação com o
Protoplasmaticos como um campo de futebol e os Hiperbóreos para metade do volume, enquanto a Lemmur era como
um lêmure gigante com média entre 18 e 30 metros e que mais tarde degenerou primata desenvolver uma cauda
preênsil do cóccix.

ley
Lei: Termo sânscrito que se traduz a '' Carta '' e que se aplica à parte textual de uma regra com base na canon.
Descrição literária de um acordos legislativo do governo. Constituinte abstrato que ele é adotado como a constituição
de um país, e cujos pontos e elementos são separados em diferentes livros por capítulos-( O Pentateuko de Moisés, é
um constituinte preparado para cumprir a lei com a qual doze juízes seria cerca de doze tribos de Israel, estabelecida
como uma colônia e promovido a nação no que foi chamado o crescente '' '' no Oriente Médio. 41.;

libertad
LIBERDADE: faculdade autônoma em humanos conscientes para fazer o que eles sabem que se eles devem fazê-lo, à
procura de resultados ser útil, a razão para sua atitude é absoluta e aparente habilidade. Ausência de condições
normais que impedem o progresso ou o desenvolvimento de um agente G. ( que gravita ).

libertinaje
DEBOCHE: desordem numa atitude irracional, para fazer o que eles gostam de autonomia mórbida ou relaxada,
violando as melhores normas de convivência.

linia
linha: tipo de passageiros, cujo corpo aberto, apresentado por um lado, uma porta de entrada para cada uma das
cadeiras móveis, que dispostas transversalmente pode conter mais de quatro pessoas. Linhas, eficazes para o

transporte em áreas rurais e terrenos acidentados, geralmente é equipado com uma mesa traseira que serve para
transportar um sobernal, e que também serve como uma base para a escada para a plataforma superior, chamado
Grill. O desenho técnico de uma linha de ( também chamado ônibus escada ) é a adaptado para o transporte de cabra
e parafernália, que eles chamam a desordem de aldeões ou lixo.

línea
linha: corte na aerodinâmica do modelo de estrutura do veículo ( linha, carro, ônibus ) ou qualquer tipo de navio (
barcos e aviões ) mostrando uma série de características comuns em seus lados e as fachadas frontais e traseiras da
fuselagem ou corpo. As linhas são uma linha ou um modelo tradicional de ônibus e caminhões com uma carrinha
aberta equipado com móveis bancos longitudinais ou transversais assentos.

llanta
ARO: termo de origem francesa que alude à capa de borracha, que, à maneira de calçado protege a circunferência da
roda, enquanto é movido por uma tangente a superfície.

locutor
Locutor: uma pessoa que ele professa a locução. Aprendendo a lidar com sua voz amplificado através de um meio, em
discurso contínuo em uma maneira agradável de ouvintes, unindo muitas palavras com valor único de frases não
completas, em frases mais coerentes.

luzbel
Cybeli: esplendor ingênuo de corpos Lunar, que pode refletir e construir a luz emitida de um ás exógeno. Cybeli, bela
luz, estrela da manhã, nome que fez alusão ao esplendor de uma cidade muito antiga, então em ruínas, como Babel,
Beth - el, etc., de acordo com certas passagens do Gênesis da Bíblia e o décimo quarto capítulo do livro de Isaías, que
refere-se para o Reino da Babilônia de Nabucodonosor Belsazar, filho de Nabucodonosor II. O diabo.

maitreya
Maitreya: o termo sagrado do Budismo de sânscrito, referindo-se ao advento da criança Buddha no futuro, nascendo de
uma concepção imaculada de outros para fertilidade exógena, causa do Kamasutra tantra sexo-induzida. A palavra
Maitreya, corresponde com a " Menino Jesus " do Christian Doxology, nascido como Messias, nem do ventre virgem de
sua mãe, sem a participação dos doadores exógenos ( 41 pai biológico; como sugerido no evangelho de Lucas 1:
26-38.

mamola
Mamola: significado pejorativo, que referida geralmente no plural - mamolas - e expressão de jargão vulgar
"sugado-los", referindo-se ao sexo oral como uma aberração característica em outros com os quais ele discorda.

manchego
Manchego: nome das pessoas singulares dos lugares conhecidos pelo nome de La Mancha. -Montanha: pessoa cuja
labriego de roupas, dá-lhe um olhar refletindo em seu pontos de um contato contínuo com plátanos e bananas.
Camuflagem quixotesca de knights-errant, com lingueirão de sábio de banana ou sangue seco. Soldado de
apresentação impura e aparência desordenada, oferecendo uma imagem detestável.

manufactura
Fabricação: parte do processo de fabrico de um artigo comercial, que é feito à mão, auxiliando na fábrica como
trabalhador escravo em vários serviços, os operadores das máquinas. Este item é feito à mão, ou com empírico ou
técnicas do ofício.

manuscrito
Manuscrito: texto ou livro copiado da versão manuscrita original. Manuscrito: Edição ou cópia exemplar de algumas
versões da história sagrada, escrito a letra. Livro sagrado de Manu, que revelou em escritos muito antigos, algumas
hipóteses sobre a origem do mundo e isso é apenas para os escribas alta inicia.

masoterismo
Masoterismo: um conjunto de exercícios, pontos ou regras que são postas em prática de acordo com a lei e os
estatutos internos que se aplicam a uma congregação maçônica. Sagrada profissão, Sacramento da ordem, esotérico
do sacerdócio na Maçonaria. (O texto de Masoterico, é o livro da lei, que governa e deve ser aplicada dentro de uma
ordem hermética. Presume-se que o Hebraico Massorá, era originalmente um Masoterico texto, inspirado por Deus a
Moisés e que foi lhes ensinou os reis de Israel e dos profetas, nas visões de sonho lúcidos, como ele aludido em
algumas passagens bíblicas: Deuteronômio 17, 14-20; Gênesis 28, 10-19; 1Reis 3, 5-15; San Juan 5, 19-20 san Juan
7, 16-19. . . , entre outros. ) .

masotérico
Masoterico: Jesus é do livro da história sagrada que descreve em detalhes os modos, deveres, obrigações e direitos
dos membros de uma sociedade maçônica semita. Texto-: Pistis Sophia; Christian em sânscrito.

masón
Mason: massa de trigo no processo, destinado ao fabrico de pão de molho. Maso grande; quadratura de espécies de
madeira para bater com menos força no woodworking. Porra, tipo de ferro pesado, útil em outras martelo de forjamento
de metais. Grupo de pessoas do campo exotérico, que estão interessados no sentido dos mistérios de uma ordem
sacerdotal e estudá-lo desde o maso e sua relação com os utensílios da Maçonaria. Sacerdote da ordem hermética.
Adepto da fraternidade que professa uma liturgia esotérica. Franco-: termo de origem Germano aludiu ao membro da
irmandade secreta dos "Irmãos Frank", e que mais tarde foi adotado como uma tradução de "Franco Harmman",
esoterista hierático do setor na Alemanha nazista.

matita de verbena
verbena matita: expressão coloquial que aludido na Colômbia e América do Sul para um concurso verbena; planta
medicinal de sabor amargo e usado como disciplina, serve para corrigir as crianças. Chamado-, a jovem que gosta de
participar em noites folclóricas e carnavais, em apresentações artísticas relacionadas à dança e dança.

mayã©utica

Maiêutica: f. método filosófico usado por Sócrates, que se baseia na ideia de reminiscência, útil para reconhecer a
verdade quando ocorre; é fazer perguntas para a festa de uma forma que induz a responder com a resposta absoluta e
objetivo:-o que é que ninguém vê mas você apenas quando você dorme? R /:-"." . . fazer os sonhos?"–". " . . Isso é o que ch

mayestã¡tico
Majestoso: significado é feito no que diz respeito a Majestade; proeminência real; o trono-: a autoridade do rei.

meditacion
Meditação: Serena e reflexiva análise que aproxima-se um assunto. -profundidade: consideração que se torna um
problema, a partir do nível de observação tranquila do sonho lúcido, entretanto, o corpo entra em um relaxamento do
resto. Resto. Descanso, relaxamento físico e mental, que pode ser acessado de forma voluntária em busca da
verdade absoluta. Entra em descanso. -Dia: o dia de descanso ( entre os israelitas ) , Sábado ou qualquer dia em que
a empresa concede para o resto da força de trabalho.

mellizo
Twin: elemento contemporâneo para outro da mesma matriz. Não necessariamente gêmeos, gêmeos nasceram no
mesmo dia do mesmo molde ou matriz. ( Sapatos, luvas e outros elementos inerentes, não pode ser gêmeos ou
gémeos, mas recíproca. Esses elementos inerentes como os óculos da armação de óculos são duplos.

melodã-a
Melodia: combinação musical da sharp records, de uma maneira que produz uma sensação de doce e agradável na
orelha. Sucessão de notas de uma música de composição, diferente ou atenta para os acompanhamentos de acordes.
Parte da música, cujo pessoal - geralmente na chave de sol - corresponde a colheita e a cantar.

melopea
melopea: canto monótono e distorcido gaguejando uma pessoa bêbada. Canção fora de Tom.

mesías
Messias: O Profeta de Deus, enviado como uma segunda testemunha no dia do juízo final ou Apocalipse de uma
geração, de acordo com o livro 11 da Revelacion de La, de san Juan Zebedeo. Consolador de Jonas, Parakletos. De
acordo com o livro de Ezequiel 9, 1-11 é o homem ou seja, encarna o Espírito Santo como verdade revelada para
consolação para os pobres e todos aqueles que sofrem calamidades na terra. Sucedendo o Avatara, é não a pessoa
em si, mas o poder que tem sido investido da parte superior, para convencer o mundo do pecado, da justiça e o
julgamento de acordo com as escrituras e a interpretação mais objetiva os preceitos e as profecias - 16 Mt 1-4. - .

mesot¿rico
mesoterico: campo intermediário no processo de entendimento, entre o enigmático e tudo. Limiar do mistério, que
conecta o significado de adoração com a verdade absoluta.

miao
Miao: Miau; uma expressão que emula a onomatopeia do gato doméstico. Imitação de síndrome CRI du chat.

milicia
Milícia: significado do conscrito. Sido vigilante humor de condições hostis. Óbvia ansiedade erógena na capacidade
física. Arrechera da pessoa contingente; incerteza do desejo sexual justificada como dinâmica de defesa. Forças,
queimando, corar, Scarlet elemento compelindo louco.

misingo
Misingo: misifus, dócil, felino gato domável muito a sério e enigmática personagem, você pode chamar a isso por meio
da expressão - " MISSS. . . . MISSS. . . . FAZER MISSS? " - tonificado em uma nota aguda natural, para chamar a
atenção deles. Gato selvagem não compreende tal gesto, por que nunca vem e atende a pessoa humana que o
chama.

miss
Miss: misingo. O Onomatopeia de gatos domésticos significa " " amigo e é usado para cantar em um if soprano Natural
para a atenção de 40 mascote; Se cantou em voz baixa recorde, Jack não ouve, não ouve e não entende-lo. Portanto
não traria qualquer atenção a nossa chamada: " percas... senhorita, senhorita! " -gato selvagem não entende esta
chamada. 41.;

modo

Modo: moda. Obrigando a ideia na teoria da música, como gravar sete das doze notas de uma extensão dodecafônica,
tão determinada uma escala cromática; -Prefeito: Quando começar a nota E ( 41 melódico elementar; , um meio-tom
separa uma sequência de dois tons de um dos três tons: E - 1-1 - 1/2-1 - 1-1. -Baixa: quando na sucessão maior, o
terceiro, o quinto e as sexta notas perdem um semitom cada: E - 1-1/2-1 - 1/2-1-1.

modo relativo
Modo: moda. -relativo: impressão mútua de um fenômeno refletido no qual a localização das notas ou pontos da linha
do horizonte aparecem em frente (a imagem refletida no espelho, mostra a mão esquerda como a direita). Tão oposto
na distribuição de tons que preserva a reciprocidade entre as notas de duas escalas cromáticas. Uma escala é relativa
de outro, quando a nota fundamental da sucessão no modo menor, é longe em Tom e uma meia nota fundamental da
escala no modo maior; exemplo: a escala menor da modalidade (natural) é relativa no modo de fazer (natural), porque
as notas não sofrem acidente. Modo é relativo entre duas escalas com os mesmos acidentes, ou em um alterações de
sucessão são equisonas para os apartamentos do outro.

mole
Mole: número indeterminado de unidades, que constituem um corpo material. -´cula: conjunto de átomos ou unidades
menores, que constituem um dos quatro elementos da natureza, fogo, ar, água ou terra. -r: esmagar, quebrar um corpo
de material sólido em unidades menores. -: Derrubar ou quebrar um corpo construído com elementos sólidos de
tamanho menor. Moinho: máquina ou equipamento rotativo dispositivos, utilizados na moagem de grãos ou hastes.

monalisa
Monalisa: título appellative que se refere a imagem hipotética ambivalente de Leonardo Da Vinci, dado que supunha-se
que era um retrato da Mona Lisa Gherardini, esposa de Francesco Bartolomeo del Giocondo, motivo pelo qual também
foi chamado le " Gioconda " que significa o feliz.

morceña
Morcena: Descrição da cor da pele da pessoa escuro, um pouco ignorante e desprovido de beleza. Fumava a
pigmentação da pele danificada pelo sol, ou em virtude de uma exposição da vida ao calor de um forno de carvão ou
uma lareira. Matthew, Harrier, mais escura do que trigueño. Tez morena maçante; Cinzento fosco, opaco pigmentação.

morir
morrer: [usado geralmente como reflexivo - morrer, morrer], louco ( ___se ) perder a razão, perde a cabeça, perder a
consciência, ficar bêbado, bloquear devido a álcool e/ou drogas.

mostrarse
Show: ser visto, ser engraçado, exibido na frente dos outros.

muerte
morte: perda de razão, alma ou vida. Insanidade, perda de cabeça, decapitação.

mundo
Mundo: Sistema de coisas heterogêneas. Excessiva quantidade de elementos no caos ou desordem. Confusão de
ideias, a loucura. Hipotético, onde a leste de espera amanhece ou pressupõe um sinal luminoso. Loucura.
Obscurantismo natural ou inibição dos preceitos morais. Luz da-: o Cristo. Sinal de luz na escuridão do Oriente, que se
manifesta como um Avatara ou Messias, anunciando um profético teses. Fundação do-: civilizações contemporâneas
hipotéticas aceno no Gênesis bíblico, origem e história de onde Enoch mãe e esposa de Caim era um nativo.

musitando
assobio: cantando suavemente com os lábios ou perto da orelha de outra pessoa.

musulmania
Musulmania: grande cultura babilônica. Cultura libertina e glamourosa dos sultões babilônios. Babilônia, a grande.
Deboche ostentoso em si e muito comum em classes sociais árabes de alta linhagem e poder econômico.

natural
Natural: que é inata como uma qualidade ou um defeito particular. Selvagem, original, nativo, nativo, mundana, terrena.

nazaret
Nazaré: Hebraico pejorativo com que é alusão à zona de tolerância ou subúrbio, bairro de baixa de estrato social zero u
holla social. Bairro, subúrbio, área das favelas geralmente habitadas por indigente Street. Nazaré: aldeia ou povoado do
povo hebreu, em Israel, geralmente deslocada pela violência e a hostilidade do Império Romano.

nicolaã-ta
Nicolás: fanático partidário de uma doutrina religiosa que defende a prostituição e práticas imorais, como o direito à
vida; sua afeição pior, consistia de adoração de um ídolo que ficava uma imagem para torná-lo na frente de seus ritos
imorais.

ninfomanã
Ninfomaníaca é escrita incorretamente e deve ser escrita como "ninfomania", sendo o seu significado:<br>Ninfomania:
mania ou vício da mulher exagerada, consistindo de um sintoma de fraqueza constante aos estímulos eróticos. Fúria
uterina causada por exacerbada e incontido desejo sexual em mulheres que sofrem com isso, como uma obsessão
pelas fantasias eróticas. Arrechera ou zelo incontrolável da natureza erótica do ser humano feminino.

noria
Roda gigante: roda que gira verticalmente pendurados em seu eixo; usado como engenhoca justa, é dotado de
cadeiras para entreter as pessoas de carnaval; dotado de baldes mobile, gira e recolhe a água do poço ou Brook.
Bochinche, conversa; Dizem que é " Quem dirá... 34, " eu diria... " ou " o que dizem... " fofoca, fofoca, diversão, bulla,
escândalo, clamor de tabloide no motim e a festa de uma multidão.

nota
Nota: ponto, memorial de cotação. Anotação ou registro. Gravar o som para um determinado nível de frequência da
vibração. -Figura: sinais gramaticais usados na teoria da música, para representar a duração de um som. Verbalmente,
para a conjugação do verbo observou, o terceiro número de pessoa singular, com que sugere alguém ver ou convence
qualquer detalhe.

nóumeno
númeno consistem: termo usado para se referir ao tema real em Sim, a que se referem a psicanalítica. Ao contrário do
fenômeno, que é a ideia ou o equívoco que é sobre o tema real no sim a que é feita referência. Exemplos: uma
fotografia de uma paisagem, é fenomenal. A paisagem real é o númeno consistem em fotografia. Da mesma forma, se
falamos de algo ou alguém simplesmente, imaginar e a ideia ou imagem do acima mencionado, é fenomenal...
Consistem no númeno é o ser vivo ou inerte, pessoa, animal, coisa ou assunto em si que é autêntica e como ele é
realmente.

numeración
Numeração: discriminação numerada de números ou quantidades nominais. Censo de amortecedores codificados,
para determinar a explosão demográfica no mapa político. Sinalização por número, que separa ou determina a
margem de um subalterno do forro. Cartões de identidade; documentação.

número
Número: cada um desses personagens comuns em uma contabilidade do sistema. Gráfico da figura com um
equivalente de valor indeterminado. Montante expressado em um único número; conceito quantitativo. -Primo:
quantidade só contém exatamente um comum com um...--divisor de Par: divisível exatamente entre dois..--s: quarto
dos livros do Pentateuco de Moisés, que estatisticamente reúne figuras de topo dos dois recenseamentos do povo de
Israel e certos detalhes quantitativos relacionados com sacrifícios e ofertas de compartilhamento de custos - então:
abundante, que atrasar a sua contagem de datallado.

obseso
obcecado: louco, que sofre de obsessão. Isso presume que está possuído por um espírito. Médio em transe, que
assume que é obcecado por uma instituição espírita. Vítima de obsessão psicossomática, causada pela interferência de
uma inteligência mórbida, geralmente de natureza sexual.

obviar
Ignorar: remover, Reserve, separar. Retire-se entre o obstáculo que impede de ver claramente.

obvio
Obvious: ambiente da strand. Espaço livre para que finge ser um fio ou um poço. Imagem vista claramente através de
um buraco, ou a lente de uma câmera. Efeito translúcido de um corpo cristalino. Em linha reta do furo que serve como
abordagem entre a previsão e o horizonte.

ojo
Olho: órgão ou artifício que reflete os pontos distantes opacos à luz. Primeiro ponto de foco, que pressupõe uma
luminosa ACE começa. Furo de acesso. Translúcido área de um círculo.

oniria
Oniria: termo de origem sânscrita, que se refere ao nome admirável da terra prometida, e que corresponde com a
imagem exata do real paisagem em geografia, mas só você pode visitar se você desfrutar especial sobriedade e
vigilância, quando entramos fisicamente em repouso, para agir estelarmente em sonhos. País das maravilhas. Paraíso
celestial, conhecido como Nirvana nas Escrituras orientais. Cenário hipotético que assume, é marcada a primeira
criação de acordo com o Gênesis bíblico. Primeiro, todo o espaço abstrato Sidereo.

onomatopeya
Onomatopeia: reprodução fiel de um som característico. Voz dos animais. Os gritos de um papagaio não são sua
onomatopeia, mas a onomatopeia da voz humana ou outros sons reproduzidos na conversa do papagaio.
Condensação dos impulsos elétricos tributados, detectada através o reprodutor de áudio em um gravador de fita ou
uma transmissão de sinal de ar.

orden
Ordem: Distribuição harmoniosa das atribuições e tarefas aos membros de uma corporação de logística. Duto regular
ou imposição de intervalos ou níveis em linha de comando. Antiguidade ou posto na elite, a milícia ou o sacerdócio
maçônico.

organizacion
Organização: ação e efeito de organizar. Acomodar um conjunto de caracteres, de tal forma que cada um representa o
conceito de suas notas, níveis ou graus, na forma de um teclado de órgão (espalhar macio), para que a harmonia, no
sentido vertical, pode registar-se horizontalmente por intervalos . Exemplos: os degraus de uma escada; linha de
comando; um teclado; um destacamento; a biblioteca; o programa de computador; etc. / significado. org /.

ortologã-a
Homologia: conhecimentos gerais dos termos escrita e falada, o que permite que o interlocutor explicou com melhor
sentem uma determinada questão. Clareza convincente da propriedade com o qual podemos falar ou escrever.
Declaração de objectivos de uma matéria. Ensino adequado. Ensino na interpretação das expressões idiomáticas de
uma língua. Em contraste: Paraphasia, afirmação clara ou errada, absurdo.

oscuridad
Escuridão: fenômeno extrínseco que afeta o sentido da visão, produzindo uma reflexão escura no cérebro. A
tecnologia permite quebrar a escuridão desenvolvendo elementos iluminativa que refletem fótons sobre os corpos
opacos, liberando o cérebro do sentimento sombrio. Escuridão consistem as sensações do cérebro antes da
impressão da escuridão extrinceca.

palabras
Palavras: plural da palavra. Dizem que é plural, geralmente para se referir ao vocabulário profano; Mau-, jurando.
Conjunto de caracteres legíveis na gramática de uma língua, que deve ser interpretado de formas fonéticas, pode ser
articulado verbalmente durante a intercomunicação oral ou escrita.

paleontología
Paleontólogo: Cientista que analisa os traços fósseis de seres orgânicos extintos. -para: mulher que estudou ou pode
exercer o paleontologia.

paleontología
Paleontologia: ciência está lidando com o estudo dos fósseis humanos extintos em tempos antigos. -Gnóstico: análise
objetiva da história dos seres orgânicos desapareceu, da reflexão serena e meditação nos registros akáshicos,
escondido do carbono da molécula de DNA, vivenciandolos oniricamente.

palmatoria
Castiçal: dispositivo em forma de placa com uma alça, projetada para suportar com segurança uma vela. Castiçal:
instrumento Hebraico litúrgico, onde estão as sete velas, como um símbolo das sete igrejas da Ásia menor e os seus
sacerdotes ( chamado anjos em 41 de revelação; sujeita a Igreja judaica em Jerusalém.

paraã-so
Paraíso: da = a Nexte ISO = igual; termo de comparação, de origem sânscrita que define uma palavra a dimensão
paralela ou uma ilusão especular de antimatéria. Dizem que é um sonho ou campo improvável no lugar hipotético e
exótico. -Terrestre: terra da promissão; ambiente selvagem com exuberante vida selvagem. Jardim hipotético da
promessa absoluta, que pode comparar com a reflexão especular de uma criação que ainda está intacta.

parle
Parle: é a terceira pessoa do singular para a conjugação do verbo parlar, que significa falar, falar, fazer sons, rezar.

parlotee
Apresentando: fala como um papagaio. . . !

parloteo
Vibração: registro confundido muitas onomatopeias na voz de quem emula-los de forma instintiva ou irracional.
Agitação cloying da língua, emitindo vozes inconsistentes na forma de um papagaio. Abster-se de alguns papagaios ou
pessoas com cismáticos sintomas anormais.

pecado
Pecado: ação e efeito do pecado. Ter sardas; estampado ou tatuados que altera a sua beleza das cores mais leves.
Design impresso sobre o tecido de uma peça de vestuário de uso militar e proprietário, permitindo que uma
camuflagem manchego, à maneira de um camaleão. -Homem: manchego; mancha; disfarçado como um soldado em
camuflagem. Pessoa de atitude hostil, desagradável, cuja presunção e arrogância faz com que o exílio e a abominável
desolação.

pecuario
Pecuária: PEKUNI = ganho e ARIAS = cortar. Disse que está a operar exclusivamente a partir de animais e apor a
AGRO = ( terra, solo fértil ) determina a correlação entre os objectivos de uma indústria cujos elementos são animais de
frutas e vejetales; Agrícola: ciência, que estudam como melhor explorar culturas e gado. Apicultura, peixe etc,
agricultura entre outros, é Ciências agrárias, seus elementos animais são inerentes a uma flora tecnicamente
explorada.

piel roja
Pielroja: nativo de América Central e América do Norte. Derrogatória que aludiu o Inglês nativo do quinto continente.
Usado também no plural e precedido do artigo, quando em espanhol refere-se aos nativos do Caribe, que são ungidos
com gordura animal, misturada com um pigmento de planta de vermelho. Antropologia esotérica considera o pielroja,
como uma característica do quinto subrace da raça raiz na espécie humana, tendo em conta que existem pessoas de
tez naturalmente vermelho.

pitoniso
Oracle: homem afeminado que afirma Warlock. Em contraste com a bruxa da palavra, há uma denominação linguística
para o gênero masculino desta palavra, derivada da União de duas raízes, ou seja: Python, que significa grande
serpente, Isis, que significa sacerdotisa egípcia e que alude estritamente , para o sexo feminino como uma serpente do
Nilo ou mulher liberada na mitologia Bíblia, de acordo com o livro de Êxodo 4, 1-5, onde o macho sem Temperança é
exposto para o ridículo.

postulaje
postulaje: técnica colocação dos dedos, listados de acordo com seu lugar na mão esquerda ou a direita, o que permite
o melhor registo de um acorde ou um arpejo melódico no instrumento musical.

predictiva
Preditiva: Palavra ou parte de uma frase ou sentença do ditado ou provérbio, o que sugere uma resposta lógica
deliberada consta a sondagem. Exemplo do que o previsto:-"que você não precisa beber água. . . ? -respostas
diferentes:-"." . . Deixe-a correr! ". Primeira parte do ritual de oração responsorial ou escritórios litúrgicos:-"o senhor
esteja com você!. . . "-alguém responde com:-" e com seu espírito. . . !" . Non-preditiva palavras ou frases que
repetem-se como uma resposta ou resposta Saudações:-bom dia! , mas as ordens de cortesia na ordem fechada de
uma comunidade pendente, como é o caso de um comando de voz:-atenção! Empresa!-(aviso!, é uma voz preditiva da
ordem de comando a que eles obedecem e responder educadamente subordinados. ) .

principio
Princípio: origem, iluminador de vácuo. Uma ideia que está se formando como protoplasmática forma de pensamento,
antes do projeto gráfico ou literal. A mente superior, dotada de sabedoria e inteligência absoluta. Sonho em que são as
coisas que ainda não são fisicamente tangíveis. Nada real mas objetiva.

profeta
Profeta: iluminado pelo Resumo de sol todos os ABBA, adquirindo o poder de interpretar a 40 sânscrito; 41 escrituras;
apoiando a veracidade de Deus pela experiência onírica dependendo da versão do Gênesis 28: 10-17. Em contraste, o
falso_, não tem nenhuma lucidez onírica e seu testemunho de sobriedade nas visões é obviamente falso.

promitente
promitente: qualquer das partes que assinam, e que está empenhada em um pacto mútuo de forma séria para manter
acordos de fidelidade absoluta.

prosterno
Eu me curvo: joelhos, joelhos com o rosto no chão, ideal.

proto
Proto: prefixo que significa PRIMER-O - A e colocado a outros termos, indica o primeiro modelo ou mesmo imperfeito
Gênesis; -zoológico: germes ou microorganismos pertencentes ao reino animal; - tipo: versão original de um ser vivo ou
uma invenção, cuja aparência evoluiu em termos de sua apresentação.

protognã³stico
Protognostico: pessoa que ele se aventurou a experiências místicas e trens intelectualmente com conhecimento
puramente teórico a cerca de uma filosofia de endoterica. Primeiros apoiadores dos estudos relacionam com o
Esoterismo, Ciências e Gnosticismo.

protoplasmático
protoplasmatic-r: relativas ou pertencentes ao protoplasma ou albumina; como um gel. Sol, com interligação de
organismos vivos. Corrida - r: amostra hipotética do gênero humano, monstro de grandes características morfológicas
se relacionam para cinco a estrela pontas e mudou-se como um grande ovo sem casca devorando tudo que cruzou seu
caminho. Existência do homem protoplasmatic é vista em sânscrito e a Teosofia como uma verdade absoluta e os
registros históricos e sagrados mais antigos da Índia e Tibete, reza que foi a primeira raça raiz da humanidade, com
sete sub raças que uma mutação através de muitos milênios, melhorando gradualmente em outras raças raiz
subsequentes, até atingir a forma humana atual relativamente menores tamanhos e estaturas.-[Fonte: Gênesis 1:
26-31;] Doutrina secreta de H. p. Blavatsky] -.

punto
Ponto: ortografo, lunar ou mínimo de caractere em uma expressão. Detalhe, escolha óbvia fechada. Círculo aparente
de aparência pequena, não deixando nenhum espaço nem tolerar a luz. Localização exata dentro do perímetro.
Ortografia impressão visível. Objectivo de sinal distante ao olho.

punza
Perfurado: termine aguda da agulha ou da baioneta. Ponta de um prego de metal ou madeira. Ponzoña, ferrão de
alguns insetos, como as vespas e os escorpiões - r: infinitivo do verbo, para sua conjugação na terceira pessoa do
singular: ele perfurado, ela perfurou, esta perfurado.

que es novena
Nono: sessão ou conjunto de um a nove deles, no qual um grupo de pessoas piedosas e rezadeiras se reúne para
adorar uma personagem estelar ou já falecida. Sentimento feminino de um número fracionário que indica um dos nove
partidos que divide um todo, uma unidade ou uma coleção. -bônus: culto de nove sessões, que dá todo mês de
dezembro para o menino Jesus em comemoração de sua natividade. Ritual funeral que vem para o despertar e a
cerimônia fúnebre, em que, por nove noites é rezar por uma ou várias pessoas recém mortas.

que quiere decir chepe
Chepe: nome ou apelido de José. Usado como um sinônimo para colecionador, consultor de vendas dedicado à
coleção da carteira de inadimplente.

que significa invicto
invicto: proprietário de vitória, vitória, digno de viver. Ele disse é o campeão que já não perdeu outros objetivos, etapas,
festas ou batalhas.

querer
Amor: com saudade quer algo ou alguém que não está ao nosso alcance; Exemplo:-" Eu amo goiaba " por - " adoro
goiaba " por - " Eu quero comer goiaba, mas lá está, mas apenas 34 peras; ou " Eu amo Laura " por - " eu quero ser
casado com Laura ". Outro significado ou sentido que uma frase é tomada, quando é amor, quando você ainda não
experimentou e tem sido divertido:-" eu gosto, eu gosto, eu amo a goiaba " -" Amo a Laura, só dela ". Em sentido
figurado, amor é pretensioso, mas o amor é o objetivo, o pleno uso do sentido de pertença, através do qual o espírito
participa do outro elemento livremente e com toda a propriedade.

quijote
Don QUIXOTE: ido, personagem típica que assumiu seu papel. Personificação de um papel atribuído ao ator menos
apropriado. ORATE assumiu um papel de liderança na consequente de seu estado mental ambulatorial. Errantes;
pródigo a muito curta, prisioneiro de sua própria mitomania, agindo de acordo com seu próprio espírito. Isso presume a
nobreza. Figura retórica de um centauro indomável. Piloto de manchego com ar militar.

rana
Sapo: Fernanda reservas como um sapo com gênero epicene, com retrátil e língua pegajosa que pode disparar como
um camaleão quando faz casa de insetos. Como - s: Falando insolência; com aspecto multilingue, como à caça de
insetos.

real
Real: em relação ao Reino. Pertencentes a um rei. Real. Aritmético ou geométrico corpo no espaço e no tempo de
experiência, cuja imagem nítida não será distorcida ou alterados os sentidos. Com reflexo totalmente preciso.
Autêntica. Ideal.

realidad
real: é de fato visível ou invisível. -Dade: conjunto infinito de todas as coisas que realmente existem. Númeno consistem
de uma coisa ou pessoa expressa ou representado através de uma forma alegórica literalmente. Pertencentes ou
relacionados ao rei e ao Reino.

redención
Redenção: re-edencion, oportunidade, justifica-se sobre o mérito, por causa das virtudes e boas obras, de quem está
condenado à destruição. Restituição do mérito; Salvação, recuperação após o perdão. Regeneração objetiva e

absoluta. Reinício do trabalho básico ideal e absoluto.

regla
Regra: elemental imposição de condições, de forma verbal e absolutistic...--três: simples ou complexa, abordagem
matemática para base fracionária. Ferramenta didática para desenhar linhas ou definir uma escala métrica. Medida da
vara, com divisões simétricas. Discagem impresso com caracteres métricos. Mens; Cadência temporal dos processos
biológicos do sexo feminino em vertebrados, durante o tempo da ovulação. Exposto o fluxo sanguíneo.

reglamento
Regulamento: classificou a disposição que é exposta para o conhecimento dos membros de uma sociedade, a
participar em condições especiais, aprovadas em Assembleia, cumprindo com seus deveres e obrigações,
permitindo-lhes desfrutar de direitos por escrito.

rehidratar
hidratar: emparamar novamente, tornam-se novamente a água retida, mergulhe.

relinchar
Relinchar: joga relinchar efetivamente imitando a voz de cavalos.

relincho
Relincho: onomatopeia do cavalo. Aproximado emulação da voz dos cavalos. Relinchar, ação e efeito de jogar a voz
dos cavalos.

reloj
Relógio: RELOX = expostos, lucido, exposta, moderno, Act. Termo de origem árabe que pode ser traduzido como
oportuna, atual, presente, o ultimate. Artifice em lugar visível, equipado com um sinal de celular determina o tempo
atual dentro os usos de horas. Relógios de sol, que projetou a sombra de um mastro chamado meridiano, em um
Conselho designados em graus foram originalmente construídos. Em seguida, aparecem as ampulhetas, consistindo de
intercomunicação de duas ampolas de vidro, passando por areia fina de gravidade ou gotas de água através de um
cone comum. Relógios mecânicos, acima do pulso de disparo elétrico e a sinalização eletrônica a hora atual com eixos
rotativos, para melhorar a maneira de fazê-lo com sinais luminosos em uma placa digital com memória e encorajamento
sistemático.

reminiscencia
Reminiscência: ideia ou concepção filosófica de um evento ou dados previamente os dados antigos. -s: anseios, velhas
cartas, traços vívidos que lembram uma história, o evento ou o tempo já passado. Música do passado. Repertório de
obras antigas. Sensação de memória ou melancolia de um mais viveu após.

repica
portagens: verbo / verbal verbo da terceira pessoa do singular. Conjugação do verbo tocar na terceira pessoa do
singular; -anéis, anéis. -r: tocando, sonar / Jesus disse ser emulado a onomatopeia do som de sinos e voz.
Reprodução e gravar o som da torre do sino.

reptil
Réptil: posição de corpo em que para se deslocar na superfície do sólido, rastejando sobre um plano paralelo. Pessoas
ou animais que rastejam para mover-se em um plano paralelo (morcegos, cobras são répteis). Movimento de um corpo

logístico durante treinamento tático.

respeto
Respeito: avaliação da utilidade da substância no momento. Critério para a alegada competência de um elemento,
ativo em seu tempo. Critério, os direitos dos outros.

retrã³grado
Retrógrado: retrô = para trás e Gradus = nível, nota. Dizem que é o nível de bemolea ou de baixo grau. Cultural
monotonia, estagnação do processo de desenvolvimento no período longo de tempo. Deterioração do upgrade em
tecnologia. Nada moderno.

revelaciã³n
Revelação: o título do livro do testemunho de João, o Apóstolo, em suas visões proféticas durante seu exílio na ilha de
Patmos, aproxima-se dos eventos da última década do século, e que foi tomado como o título do último livro da Bíblia
na versio n 'A novo mundo tradução das escrituras sagradas', das testemunhas de Jeová. Significado bíblico da
palavra Apocalipse, análise não-etimológica e de acordo com as testemunhas de Jeová, descreve o testemunho de
John.

romano
Romano: originário de Roma, capital da Itália. -r: ferro escala equipada com braço escalimetrado que cortar uma bola
válida, chamada PESA, para justificar o peso de uma quantidade de corpo ou equipolente, estabelecendo sua
equivalência. Significado original do judaista caráter ou natureza romântica do povo cismático, quando gozam de uma
ascendência semita, sendo o resultado de promiscuidade - Rômulo e remo - viva representação de Farez e Zerah, a
ser gerado por uma loba, pejorativa, referindo-se a uma mulher como Tamar, de acordo com Gênesis 38.1-30. Na
filosofia semita, - > ou judeu, é um sinônimo para exogenesico.

saciado
bocados: adj. / passado particípio do verbo saciado, satisfeito; completo, tendo o estômago ou ful, nenhuma fome ou
sede.

salva
Santos: relacionamento ou uma parte do corpo logístico, que é baixa tranquila. Pó de baixa potência explosiva, que
não ogivas de catapulta e que pode ser usado como um sinal de dissuasão ou persuasivo. Explosiva plástico em
cartuchos desprovido de sapatos não vigorosas, muito útil em treinamento tático. -je: animal selvagem. Brutal e odiosa
coisa assim tanto medo de que você produzir ruídos mais sombrias do que sua Onomatopeia. -ção: licenciamento,
perdoe. Lançamento ou baixa para um contingente de ato. Discriminação dos elementos ou indivíduos em uma
pesquisa. Ato de absolvição para o penitente.

san luiseño
San luiseño: habitante. Dizem que é uma pessoa nativa ou objeto natural ou originário de qualquer população que
chama-se San Luis.

sangre
Sangue: líquido que flui através do corpo do animal Unido, como síntese do processo da transubstanciação dos
alimentos em nutrientes. Herança do veículo mutante, que afinal nutrir corpos um sistema, migra através das veias em
busca de oxigênio antes fluindo para outro sistema indeterminado através das artérias. Conjunto de conhecimentos
que, como uma tese filosófica, são transmitidos para a posteridade. -de Cristo: alusão à sabedoria inata semita no

Hebraico Ariana, representado pelo sangue de um cordeiro virgem, durante a Era de Áries. Biblicamente, vinho litúrgico
que é distribuído entre os neófitos de uma câmera é menor e pura água, que é bebida em vez de vinho nas cerimônias
da câmara superior, por uma maior congregação Membros e que representa o significado do conhecimento do bem e
do mal nas bodas de Caná ou a última ceia , de acordo com Lucas 22:10-11.

sanscrito
Sânscrito: San = sagrado e script = script; versão da história sagrada escrita. Personagens descreveram sistema de
doxologicos fins. Escritos sagrados. Bíblia; estilo literário que foram descritos de punho e letra, o gytas ou cantos
védicos sagrados, cuja paradigma original é atribuída ao grande mestre Vyasa, cujo caminho os profetas das doutrinas
semíticas conhecidas. Linguagem profética do sotaque filosófico, aplicado nas traduções de textos sagrados
codificadas. Palestra-: ortologicamente explicar o significado das parábolas; falar em línguas, doxologar.

santo grial
Santo Graal: a Sagrada família. Descendentes de Sem, filho de Noé, filho de Adão, filho de Deus. Hermético termo
com o qual esotericamente, refere-se a uma fraternidade consciente, cujos membros participam em paz, uma atividade
onírica em lúcido, enquanto seu corpo está em repouso - ( Bíblia: Gênesis 28, 10-19; 1Reis 3, 5-15; Hebreus 3, 7-19;
Apocalipse 21, 04/01/)

satchariel
AM: am = Mmmm. . . : mantra termo com significado em sânscrito, que musitado simples ou sufixo de uma vogal, o
cérebro permite melhor capacidade para refletir como alguém útil. -ar: pródigo calor e carinho para todos os que com
interferência evolutiva nos preocupa. - ou: altruísmo ou sem juros. Visão objetiva e lucidez à semelhança de Deus na
imagem alienígena, não faz acepção de sexo ou aparência. Discrição ou respeito na atitude carismática.

sábado
Sábado: do Hebraico Sabbath = o resto. Hipotético brilho no campo onírico. Dia do senhor. Termo hebraico no
Pentateuco, que é em alusão ao dia livre, depois de seis anos na semana.

seã±or
Senhor: tamplante masculino e virtuoso, com tantas qualidades que são justificadas nos seus antigos defeitos, pode
escolher e ser eleito reitor para que tem a sabedoria de um velho venerável, o coração de uma criança inocente e a luz
do Espírito Santo.

seã±ora
Senhora: ela ama a casa. Mulher por excelência; Mulheres mais velho, que detém uma posição como uma ajuda
encontrar-se para o senhor e mestre. Título da dignidade das mulheres em um trono proeminente. Mulher inteligente,
cuja sabedoria é evidente em seu silêncio e suas decisões são uma consideração de suas eminentes reitores.

semana
Semana: Termo latino de origem semita, referindo-se a atividade em tarefas agrícolas. Tempo relativo, que em teoria
acrescenta a parte do resto que exigem seis dias durante o dia, à taxa de quatro horas por dia, e que entram em vigor
no sétimo dia com 24 horas de sobra o que foi chamado os hebreus sábado; começa uma semana - na tradição judaica
- na vesper do sábado, que no sistema gregoriano, são 18:00 ou no domingo Eve, que gera confusão, devido a
interpretação clara do resto do termo, na acepção da Adventista do sétimo dia.

semita
Semítico: Termo sânscrito que se refere a um paroquiano como um descendente de sem, tendo em conta que a

genealogia é qualificada em sentido filosófico, quando o seguidor de uma ordem hermética excede os graus esotéricos
de sua ascensão, recuperando sua lucidez oniri CA, de tal forma que mesmo em suas experiências de sono pode ficar
sóbria e consciente.

semita
SEMÍTICO: descendente de - sentido filosófico - de sem, filho de Noé. Venerável gnóstico. Uma pessoa que excede
os graus e câmaras da iniciação. Cristão; viver sóbrio em Cristo, a cidade aposta - a resplandecente na dimensão das
experiências do sonho, de acordo com Gênesis 28: 10-19. Os nativos do indogangetica simples possuem uma
ascendência semita, mas sabedoria é justificada por seus filhos, ou seja, os frutos do conhecimento dos mistérios,
evidentes no mestrado ou grau de lucidez durante a experiência de sonho. Em contraste, nem tudo judeu, hebreu,
judeu, israelita ou judeu é semita, porque a herança é recebida por adoção, quando o Anticristo acorda de sua loucura
e é convertido para a maravilhosa luz sonho-como, na forma de um Saulo de Tarso.

semitismo
Anti-semitismo: exata concepção sobre o significado de "Verdade", como uma realidade espiritual inerente uma vida
lúcida durante a visão dos sonhos. Sobriedade no espírito, corpo material entanto dorme. Virtude, evidente na
inocência e na simplicidade, o próprio baby de todas as criaturas. Mansidão de um ser, geralmente, um ser humano
que é suposto nome "a verdade" para ser um "ser livre". Tese de messiânico, que proclama a adopção dos homens
como descendentes de Shem, filho de Noé, quando é alcançada a sobriedade completa enquanto ela sonha, mesmo
quando o corpo está em repouso. Antítese: o anti-semitismo.

sereno
Sereno: Terso, temperamento calmo, calmo, calmo. Diz-se ser ingênuo ou moderado, humor esse aquecimento acima
não catch-up para quem recebe-lo, como a luz da lua ou o brilho das estrelas.

sexo
SEX: do latim SEXUS significado corte, é uma palavra que simplesmente refere-se à divisão de uma espécie em dois
gêneros, masculino e feminino, como diferentes grupos de acordo com seus corpos característicos na mecânica da
reprodução. Relações sexuais, contato, relação, interseção ou biunivocal correspondência entre organismos sexuados.

sicoemocional
sicoemocional é escrito incorretamente e deve ser escrito como "emocionais [sicoemocional ( aceito 41];" sendo seu
significado:<br>sicoemocional: emocionais. Sobre as emoções de sonho e subconsciente.

sidéreo
Sideral: hipotética circunstancial cavidade dentro de uma grande bolha de água chamada ORB, rodeado pelo oceano
grande circunstancial, dentro de cuja abóbada é sustentada ao longo de um sistema de mundos. No sentido figurativo,
é o aparente aspecto material do Aelohim Abba - Deus do semítico - Mc 14:36.

siglo
Século: igual que divide um milênio de dez partes. Muitas pessoas cujo registro de nascimento aparece dentro de um
período de 100 anos e ainda ao vivo. Geração ou nova onda de famílias; explosão de população em cada década.

significado de significado
SIGNIFICADO: em Segno = sinal e fixo = fixo; Ideia ou sinal específico do que tenciona fazer ou dizer.
Correspondência entre ideias de diferentes tipos; Paralelismo sinônimo ideias que permite uma melhor harmonia em
traduzir ou interpretar os personagens recíprocos. Homologia reflexiva. Explicação absoluta de sinais ou gestos.

singnificado de lengua
Idioma: corpo interno, moderadamente móvel constituído por um psiquiatra moderadamente apêndice localizado no
interior da boca do animal. Expressão oral que estimula os outros sentidos. Palavra ou conjunto de expressões orais
com significado próprio, usado em uma língua. -je: conjunto de ideias originalmente expressa através da linguagem, e
que pode ser interpretada e descrita literalmente, através de hieróglifos, ideogramas ou gráficos. Efluxo Ígneo durante
a combustão, a chama, a coluna de vapor incandescente. Tira de tecido ou folha, com forma alongada que se
transforma em uma das suas extremidades. Parte do sapato que cobre o peito do pé. -vaca: poligonacea amarelo
flores ou verduras, ruibarbo é extraído de raízes. -carne: boraginacea de flores azuis, muito comuns no Mediterrâneo.
-Provençal: antiga língua da Provença, supõe, emanava do co de palavra para dizer sim em muitos dialetos com
sotaque Romano, e que mais tarde adoptou nos estilos literário da França na idade média.

sinonimos
Sinônimos: termos de uma mesma língua, cujos significados são consistentes em uma mesma definição e significado;
por exemplo. COMER - COMER; INFLUÊNCIA - INGESTÃO; FALAR - PARLAR; MÃE - MÃE; DEFINIÇÃO DA
PALAVRA - DEFINIÇÃO DA PALAVRA.

sobernar
sobernar: carregar, adicionar sobernal ou pacote para a classificação de carga sugerido ou que eu poderia transmitir. -a
cota: adicionar elementos de sexos diferentes para o tipo de tráfego; disse que é o veículo que é colocado em
embalagens, animais ou pessoas, sobre a norma jurídica aprovada pela autoridade competente; por exemplo,-linha:
colocar a carga no corpo de um ônibus aberto, mulas: colocar sob a acusação de garrafa-cheirado besta outro pacote
como sobernal.

sombra
Sombra: Cone de sombra que cai sobre os corpos opacos, afetando a ilusão de ótica. Groove escuro pela interrupção
da passagem direta de fótons. Negação do objectivo de oportunidades Visual, por causa de um agente opaco que
opõe-se com um olhar objetivo. Seguro da impressão subordinada.

sombrilla
Guarda-chuva: tela do toldo ou plástico muito opaco, que se realiza em um radiaje fixo em uma extremidade de um
buffet de deslizamento e abraçando o eixo vertical que expande-se derramando sombra ou recolhe-lo como um fã, para
salvá-lo. Quando o toldo é impermeável, ele se desdobra para proteger quem usa os efeitos da chuva, o que muda
para um segundo nome: guarda-chuva.

sostenido
Afiada: afinação da corda quando sua altura natural no ar excede um grau. Nota natural por uma escala cromática,
que, por causa da maneira altera um grau para o agudo. Acidente fundamental da tonalidade do modo menor, quando
a base melódica registra uma maior do que a série natural: Do, Fa e Sol são menos assim.

stays
fica: linguagem 40 41 Inglês; - não tácita forma gramatical de conjugação do verbo TO STAY = estadia para o número
singular de terceira pessoa, no qual, como uma regra de ortografia exige a terminação verbal '' s '' - e '' '' quando a
última carta '' e '' a palavra é precedida por uma consoante: família: famílias: as famílias.

surco
Sulco: linha ou treinamento on-line com sentido ambíguo de caracteres ou elementos para o lado e um rua cultivada.

talabarteria
selaria é escrita incorretamente e deve ser escrita como "selaria", sendo o seu significado:<br>Selaria: artesanato que
consiste a construção de tendas. Originalmente nós usamos o couro como matéria-prima, que ser preparados
idealmente costurou peças para constituir tanto o teto e vários pertences e móveis dentro o interesse de propriedade
das culturas nômades. Atualmente, a tecnologia avançada fornece outros materiais úteis em selaria, lona de algodão
ou cânhamo e materiais sintéticos de borracha e Córdoba. Por causa da tecnologia moderna e técnicas, pode tornar-se
confuso com artigos de couro, que consiste na produção de vestuário e acessórios como bolsas e chapéus, bem como,
ferramentas úteis no domínio das indústrias agrícolas, tais como as montagens dos estábulos, tentáculos, peles e
guarnieles.

tangente
tangente: respeito. Que toca, Concerniente. Se relacionam ou se engaja forasteiros, ingestão da superfície em funções
ou atividades internas de um círculo, uma roldana ou uma elite.

tangente
tangente: respeito. Que toca, Concerniente. Se relacionam ou se engaja forasteiros, ingestão da superfície em funções
ou atividades internas de um círculo, uma roldana ou uma elite.

templante
templante: pessoa exigente, rigoroso, virtude da temperança, caráter vertical em suas disposições e requisitos.
Qualidade do aço forjado de alta densidade. Consistência dura de alguns metais usados na forja de espadas.

templanza
Temperança: rigidez adequada. natureza resistente de consideração. Totalmente no momento de forjar uma espada,
que empunha o mesmo macho para impor a sua vontade. Virilidade; capacidade física do sexo masculino para
demonstrar Manor. Aptidão do dragão antes do junior ou subordinado.

tendero
lojista: SADDLER, um artesão que fabrica tendas e toldos para circos e caminhões. Uma pessoa que tem ou trabalha
em uma loja. Trabalhador em uma companhia de circo que está encarregado de alargar as tendas ao redor os mastros
para as árvores em tectos no palco.

teogonía
Teogonia: geração ou origem dos deuses no paganismo. Silêncio de lado marginal alegado caracteres e divindades
em Teosofia, em que imagens de pessoas, animais e coisas que se renderam culto ao longo da história são relegadas.
Localização de imagens de deuses menores adornando os templos, em alusão aos raios emanando de uma divindade
suprema. (Cristianismo, criado um ícone trinitário, no qual estão localizadas três imagens divinas, representadas por
um antigo de dias, um Messias e uma pomba).

teología
Teologia: questões divinas e a relação direta entre o divino e o material, o estudo baseado em espírito. -, Não depende
de religião, mas originalmente está relacionado à filosofia, com sua atividade em uma doutrina, que supostamente
poderia gerar pontos de vista antagônicas, dentro de uma mesma tese religiosa, causando dissidências protestantes.

teoricismo
Teoricismo: tendência de acreditar de forma simpática em especulações, afirmando que a teoria e a nomeação de
autoridades, famosas pelas suas experiências científicas, como suporte intelectual. Exemplos de teoricismo:-"o anjo

são Gabriel apareceu e as autoridades eclesiásticas e muitos teólogos têm apoiado o evento"; "Os dinossauros
extinguiram-se por um meteorito. . . Eu aprendi na faculdade". "Homem descende de macacos, Darwin já explicou, e
não há dúvida sobre isso!"; "O mestre da Congregação profetizou que o mundo vai acabar em 2012."; "O computador é
a besta do Apocalipse, porque o pastor disse!"; etc.

teoría
teoria: declaração argumentou sobre uma verdade absoluta, baseada simplesmente sobre a suspeita ou a prova do
lado de fora. Explicação da pragmática, um conjunto de conhecimentos, ou questões relacionadas com o tópico em si,
para ser mostrado com um método científico, através da prática. Exemplo: teoria da música é uma explicação
elementar, o que exige uma verificação pragmática apoiada na execução imediata do instrumento ideal, de acordo com
o método científico. É um método para aprender a tocar um instrumento dado, requer a prestação do mesmo iminente,
como instrumental didática.

teosofía
Teosofia: absolutista de opinião, o conhecimento de Deus e seus assuntos, impostas a razão e a fé dos crentes, como
uma doutrina para os prosélitos e converte.

thelema
Thelema: mantra ou palavra sagrada usada como um emblema de lema em alguns regimes, incentivar subordinados à
obediência absoluta. Prestação voluntária do subordinado a cumprir absolutamente uma ordem imediata do líder ou
comandante militar: > > Atenção!... ABETO!... à discrição! > 62.; Liberdade psicológica para assumir uma missão ou
cumprir uma ordem com absoluta responsabilidade. Objetiva e absoluta aptidão do subalterno, que não questiona o
superior pela mudança de ordens. Obediência absoluta ( sem discussão ).

tinieblas
Escuridão: impressão escura no cérebro devido à ausência de fótons para o órgão da visão. Decomposição extrema
do espectro, refletida no olho amarelo local, quando as cores são negadas na íris. Ausência de imagens brilhantes
antes os aspectos especulados. Ignorância. Cegueira. Ecepticismo.

traductor google
Google Tradutor: página de consulta do livro computador no site do Google, com uma opção para tradução automática,
em que, graças a um apoio adequado em cyber-navegação, você pode obter uma tradução mais precisa entre palavra
s e expressões idiomáticas de duas línguas diferentes. Graças a experiência e a adequação de um assistentes
técnicos no site do Google, vai conseguir superar todas as dificuldades de melhor dia e possíveis riscos na tradução
literal, como os diferentes significados ou sentidos diferentes de muitos termos, de acordo com o p rosodia em cada
língua e a homologia aparente do usuário do site.

trailer
reboque: termo de origem anglo-saxônica, segmento de significado. Trailer. Curta-metragem promovendo um próximo
trabalho a ser publicado.

trascensi¿n
Trascension: ação e efeito de transcendem ao divino. Transposição de um estado mais sublime da consciência.
Exaltação, mística ascensão para o céu.

trashumante
Transumância: que quando, quem vive a vida como um sonho continuamente. Pessoa que transcende o seu estado

psicológico, para o clima onírico. Ele disse que é pessoa assistindo sua vida com indiferença, feliz em seu estado
psicológico ou quieto enquanto ele descansa. Pessoa que supostamente vive uma vida psicológica moderada.

trashumar
Transumantes: adaptar-se a uma vida nômade, que procura o lugar mais suportável. Mudança de situação ou estado
para acomodar a tranquilidade. Descansar, dormir, meditar, refletir.

trompo
rotação: artifício de madeira, plástico ou metal de forma cônica, fornecido com um herron no eixo do seu vértice que
permite que você gire em alta velocidade conduzida para jogar uma corda. Barriga cónica que giram em torno de um
eixo central, bater e misturar misturas concretas. Máquina de carrossel.

veedor
Supervisor: conselheiro designado pela autoridade competente, para representar uma comunidade. Representante
oficial, assistente, consultor.

viarazas
Virazas: explosões emocionais que podem produzir instintivamente escapar mórbidas gotas de fluido através do órgão
genital. Gotas de ciúmes; umidade produzida pelo fluxo de barriga, por causa da incontinência ou uma emoção
reprimida.

virtual
Virtual: reflexo luminoso adj. impressionar as mentes daqueles que olham para ele, com uma ideia ou imagem não é
real. A imagem do espelho. Especulares. Imagem lunar ou sinal luminoso do espelho. Sinal de televisão ou audiovisual
imagem na tela ou um monitor de computador. Credo ou falsa fé. Visão hipnótica na mente do crente ou fanático
paroquiano.

viticultura
Viticultura: aptidão para o cultivo de videiras de forma técnica e racional de tal forma que a região pode se tornar um
empório dessa indústria.

vocálico
vogal: a vogal letras e sílabas que podem ser reproduzidas como sua própria língua dada por via oral...--uma expressão
vocálico contém e representa uma estrutura silábica, ou seja, envolvendo vogais e consoantes: cutucutu...! Minha,
minha, minha! Expressões de consoantes contêm sem vogais e estão preocupados com sons irregulares, que podem
descrever uma pele chamada: zzzzzz quando dormindo, bs bs bs...! Quando chamamos a atenção do cão e quando
descreveu hiss, representado por uma série de efes ( 41 fffffff; ou através de qualquer figura de nota musical.

xoan
Xoán: natureza primordial do som. A primeira nota musical inata na respiração vital não-movimento. Aturdible de
sentimento no natural da orelha registo moderado e alienígena. Alívio da ruptura absoluta, cuja alteração é uma
sucessão infinita de níveis ou notas que podem registar-se no círculo cromático.

xoan
Xoán: termo sânscrito que significa som sagrado e que é filosoficamente identifica com San são, como um nome
admirável, de acordo com o livro de juízes 13: 1-25. Versão audível do Abba, o Gn 1: 1 como o espírito de Deus. O

verbo. O libreto é representado por um profeta que se manifesta ao mundo como uma das duas testemunhas em
Apocalipse - o avatar ou o Messias - e cuja tese corresponde ao sinal de Jonas.

xonismo
xonismo é escrito incorretamente e deve ser escrito como " Xoanismo " sendo o seu significado: < br > Xoanismo:
doutrina filosófica em afirmar, que a arte da música deve ser pregada como um evangelho. O estado lúcido e
disposição da mente durante as visões do sonho, alcançado através do conhecimento teórico e a prática constante da
arte da música, com ênfase em um ou vários instrumentos. Evangelho de João Batista.

zarza
Bush: Você emaranhado de espinhosos caules, geralmente com bojo restolho de amoreiras. Confundido com aparente
desordem moral de situação social. Dilema, mistério com uma explicação mística através o discernimento onírico e a
plena utilização do sentido da fé psíquica. Estranho mal-estar a confusão de muitas dúvidas. Imprudência. Labirinto
incerto durante espírito vigilante que exige repouso total (contando ovelhas).

zatanisado
zatanisado é escrito incorretamente e deve ser escrito como "demonizado" como significado:<br>-: Tribunal como
sendo perverso ou antitéticas. Atentamente, odiava. Elemento parecer adverso do que detém algum grau na escala de
santidade, ou presume-se que ser Santo ou ser deificado natureza. Diz que é da natureza ou assunto é condenado a
anátema ou lixo. REO. Descartáveis de indigentes ou considerado pessoa, nazareno, abominável, e quem é a vítima da
censura pública. Réprobo, amaldiçoado, ridicularizado pela autoridade moral e a opinião pública.

zoofagia
zoophagy: recurso voraz de todos os organismo que come toda a classe é animais, incluindo os da sua própria espécie.
Canibalismo.

zooide
Zooid: do jardim zoológico = fura. Animalesco monstruoso germe; besta de astúcia, grotesca. O roaz cariótipo
bastardo do furo. Autómato de híbrido de energia com atividade hostil, cujos impulsos como entidade ambivalente são
obsessivos. Genótipo ambivalente no esperma masculino.

zootecnia
Pecuária: capítulo das ciências agrícolas, lidando com o cuidado de animais e plantas de dentro de um habitat natural
ou do agregado familiar no momento da sua exploração inerente, de forma técnica e racional. -, Tem aplicação médica,
tanto na Zoologia de indústria agricultura e biologia marinha (zoológicos e parques naturais).

¿arrear
ñarrear: ação e efeito de produzir narridos. Miar como um gato em apuros. Gritar como os gatos quando estão feridos
ou andou em cima.

¿arreo
Eu ñarreo: gato chorando assolado por ansiedade sexual ou fome; Gato doméstico forte Meow.

