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Este livro revela vários aspectos da cultura do Antigo Egito.
Esta edição Expandida do livro consiste em quatro Partes com
um total de 16 Capítulos, além de três Apêndices.
Parte I: Os Povos do Egito: consiste em quatro capítulos – 1 a
4, da seguinte forma:
Capítulo 1: O Início abrange a era dos antigos povos egípcios
de pelo menos 39 mil anos atrás, de acordo com evidências
arqueológicas, históricas e físicas, a Era de Leão e a Esfinge,
bem como a idade do calendário sótico egípcio, que é de longe
o calendário mais preciso de todos.
Capítulo 2: A População Egípcia cobre as raízes e as
características dos [antigos] egípcios, assim como suas
povoações ao redor do mundo.
Capítulo 3: Os Mais Religiosos fornece uma visão geral muito breve da cosmologia egípcia,
monoteísmo e politeísmo, simbolismo animal, criação do universo, etc.
Capítulo 4: A Ordem Social/Política abrange as bases e aplicações dos princípios
matrilineares/matriarcais, as comunidades matrilocais, o sistema egípcio de república de base, o
sistema duplo de supervisão/administração governamental, e a ordem de documentação de todos os
assuntos na sociedade egípcia.
Parte II: As Correlações Cósmicas consiste em três capítulos – 5 a 7, conforme segue:
Capítulo 5: Assim na Terra, Como no Céu aborda os princípios e as aplicações da consciência
cósmica na vida dos egípcios, além dos festivais de renovação cíclica como uma forma de tais
princípios.
Capítulo 6: Faraó, O Elo Cósmico aborda o verdadeiro poder do faraó egípcio como o Servo Mestre,
a forma como o povo governava, e muito mais.
Capítulo 7: Templos Egípcios fornece uma rápida visão geral do funcionamento/objetivo real do
templo egípcio, os parâmetros de design harmônicos, e muito mais.
Parte III: Os Egípcios Instruídos consiste em cinco capítulos – 8 a 12, da seguinte forma:
Capítulo 8: A Linguagem Divina fornece uma rápida visão geral dos modos de escrita no Antigo Egito
– a forma alfabética de escrita e as imagens de símbolos/escritas pictóricas metafísicas, bem como os
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aspectos culturais da linguagem alfabética egípcia.

Capítulo 9: O Patrimônio Musical Egípcio fornece uma rápida visão geral do patrimônio musical do
Egito, as orquestras musicais, a ampla gama de instrumentos musicais, e ainda a dança e o balé no
Egito Antigo.
Capítulo 10: Saúde e Medicina fornece uma rápida visão geral das mais altas considerações
internacionais sobre a medicina egípcia, sua profissão médica, o conteúdo de alguns papiros
médicos egípcios em relação aos diagnósticos, curas e tratamentos de várias doenças, cirurgias e
uma ampla gama de prescrições.
Capítulo 11: Astronomia cobre os surpreendentes e precisos conhecimentos e práticas astronômicas,
assim como observações e registros astronômicos, o ciclo do zodíaco, etc.
Capítulo 12: Geometria e Matemática abrange uma rápida apreciação dos assuntos de geometria
sagrada e ciência natural, geodésia, matemática e numerologia, bem como o conhecimento e as
aplicações das “proporções” sagradas de Pi e Phi pelos egípcios.
Parte IV: A Economia Vibrante consiste em quatro capítulos – 13 a 16, da seguinte forma:
Capítulo 13: A Cultura Cultivadora abrange a aplicação excepcional das técnicas de cultivo em clima
seco, a divisão societária do trabalho e a comunidade agrícola.
Capítulo 14: As Indústrias de Produção abrange o conhecimento egípcio de metalurgia e trabalho em
metal, seus produtos de prata dourada (eletro), seus produtos de cobre e bronze, seus produtos de
vidro (vidrarias e envidraçamentos), seus produtos de ferro e suas atividades de mineração, assim
como algumas aplicações tecnológicas variadas.
Capítulo 15: Infraestrutura de transporte abrange uma visão geral dos vários tipos de embarcações
egípcias de alta qualidade, os principais portos costeiros egípcios, o transporte terrestre, e os
patronos e santuários de viagem.
Capítulo 16: A Economia de Mercado ...
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baixe ou leia on-line A Cultura do Antigo Egito Revelada livro livre
(PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt) Moustafa Gadalla -, The regular type of help documentation is really
a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using
these sorts of documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard
tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over
here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach to be
extremely ineffective most of thetime. Why? Because a cultura do antigo egito revelada are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your a cultura do antigo egito revelada so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
a cultura do antigo egito revelada are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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baixar Um acordo pecaminoso livros gratuitos (PDF, Mobi) Lisa
Kleypas [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/um-acordo-pecaminoso-pdf-gratis1440692533.pdf

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a maioria delas não
perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido, Pandora prefere ficar em casa
idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma mulher independente. Mas certa noite,
num...

[PDF]

baixar Aprendizados livros gratuitos (PDF, Mobi) Gisele Bündchen -

http://brpdfango.tk/baixar/aprendizados-pdf-gratis1436286070.pdf

Uma oportunidade para conhecer profundamente uma das brasileiras mais respeitadas do século. A
caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul, numa casa com cinco irmãs, jogando
vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época, a carreira dos sonhos de Gisele estava bem...

baixar A sutil arte de ligar o f*da-se livros gratuitos (PDF, Mobi) Mark
Manson [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se-pdf-gratis1293280123.pdf

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar para pensar
positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por não ver o lado bom de
estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento pessoal, mentalização positiva —...

[PDF]

baixar A irmã da lua livros gratuitos (PDF, Mobi) Lucinda Riley -

http://brpdfango.tk/baixar/a-irm-c3-a3-da-lua-pdf-gratis1437143039.pdf

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um século têm
suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão e sobrevivência. Entre
as filhas adotivas de Pa Salt, Tiggy D'Aplièse é conhecida como a instintiva e...

[PDF]

baixar O milagre da manhã livros gratuitos (PDF, Mobi) Hal Elrod -

http://brpdfango.tk/baixar/o-milagre-da-manh-c3-a3-pdf-gratis1155673257.pdf

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8 horas da
manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o nosso potencial e as
nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor alcance níveis de sucesso jamais...
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baixar Os segredos da mente milionária livros gratuitos (PDF, Mobi)
T. Harv Eker [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/os-segredos-da-mente-milion-c3-a1ria-pdf-gratis560987598.pdf

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o que T.
Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que cada um de nós
alimenta desde a infância e que molda o nosso destino financeiro, quase sempre nos levando para
uma...
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baixar Minha história livros gratuitos (PDF, Mobi) Michelle Obama -

http://brpdfango.tk/baixar/minha-hist-c3-b3ria-pdf-gratis1389262107.pdf

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com uma vida
repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma das mulheres mais
icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos Estados Unidos — a primeira afroamericana a...

[PDF]

baixar Sapiens livros gratuitos (PDF, Mobi) Yuval Noah Harari -

http://brpdfango.tk/baixar/sapiens-pdf-gratis1391758854.pdf

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna capazes das mais
belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das mais horripilantes guerras?
Yuval Noah Harari aborda de forma brilhante estas e muitas outras questões da nossa evolução.
Ele...

[PDF]

baixar O Livro dos Espíritos livros gratuitos (PDF, Mobi) Allan Kardec

http://brpdfango.tk/baixar/o-livro-dos-esp-c3-adritos-pdf-gratis1143525750.pdf

Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível
ou espiritual, isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos marca o
nascimento da Doutrina Espírita e inicia o conjunto de cinco publicações que...
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baixar O poder do hábito livros gratuitos (PDF, Mobi) Charles Duhigg

http://brpdfango.tk/baixar/o-poder-do-h-c3-a1bito-pdf-gratis1254052358.pdf

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o sucesso é
entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante os últimos dois
anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou de fumar, correu uma
maratona e foi...

[PDF]

baixar Me Poupe! livros gratuitos (PDF, Mobi) Nathalia Arcuri -

http://brpdfango.tk/baixar/me-poupe-pdf-gratis1381518235.pdf

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os melhores (e os
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presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer com o seu dinheiro. Sei também que
muita gente...

baixar Como fazer amigos e influenciar pessoas livros gratuitos (PDF,
Mobi) Dale Carnegie [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas-pdf-gratis1102580483.pdf

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais de 50
milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue sendo um livro
inovador, e uma das principais referências do mundo sobre relacionamentos, seja no âmbito
profissional ou...

baixar Como mudar sua mente livros gratuitos (PDF, Mobi) Michael
Pollan [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/como-mudar-sua-mente-pdf-gratis1439497918.pdf

Michael Pollan relata como as drogas psicodélicas podem transformar vidas Nos anos 1940, quando
o LSD foi descoberto, pesquisadores, cientistas e médicos acreditavam que a sociedade se preparava
para uma iminente revolução no campo da psicologia. A substância alucinógena teria o potencial
de...

baixar Uma breve história da ciência livros gratuitos (PDF, Mobi)
William Bynum [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/uma-breve-hist-c3-b3ria-da-ci-c3-aancia-pdf-gratis1391682080.pdf

Este é, na verdade, um livro de aventura – é o que sentimos ao acompanhar os principais episódios
da evolução científica e seus protagonistas. Leva os leitores às estrelas por meio do telescópio,
quando o Sol substitui a Terra como o centro do universo. Mergulha sob a crosta terrestre,...

baixar Grande amor livros gratuitos (PDF, Mobi) Bel Cesar & Lama
Michel Rinpoche [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/grande-amor-pdf-gratis1186909908.pdf

É fundamental que o leitor entenda que Grande Amor não traz dicas de como conquistar ninguém na
balada, manter um casamento, trazer de volta a pessoa amada depois de uma separação. Trata-se de
um sentimento maior do que o de posse. Mais significativo e duradouro que o desejo. Amor, de
acordo...
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baixar Odisséia livros gratuitos (PDF, Mobi) Homero -

http://brpdfango.tk/baixar/odiss-c3-a9ia-pdf-gratis1139441851.pdf

Odisseia é um dos dois principais poemas épicos da Grécia Antiga, atribuídos a Homero. É, em
parte, uma sequência da Ilíada, outra obra creditada ao autor, e é um poema fundamental no cânone
ocidental. Historicamente, é a segunda - a primeira sendo a própria Ilíada - obra da literatura...
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baixar El hombre que amaba a los perros livros gratuitos (PDF, Mobi)
Leonardo Padura [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/el-hombre-que-amaba-a-los-perros-pdf-gratis694327473.pdf

En 2004, a la muerte de su mujer, Iván, aspirante a escritor y ahora responsable de un paupérrimo
gabinete veterinario de La Habana, vuelve los ojos hacia un episodio de su vida, ocurrido en 1977,
cuando conoció a un enigmático hombre que paseaba por la playa en compañía de dos hermosos...
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baixar Mortais livros gratuitos (PDF, Mobi) Atul Gawande -

http://brpdfango.tk/baixar/mortais-pdf-gratis1254072920.pdf

A corajosa narrativa de um médico que reconhece os limites da ciência e sabe de que modo ela pode
nos proporcionar não apenas uma boa vida, mas também um bom fim. A medicina triunfou,
transformou os perigos do parto, dos ferimentos e das doenças, antes atormentadores, em algo
controlável. No...

baixar Pelo Amor De Uma Viúva livros gratuitos (PDF, Mobi) Christina
McKnight [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/pelo-amor-de-uma-vi-c3-bava-pdf-gratis1429068236.pdf

Uma viúva marcada pelo amor e perda... Depois de anos acompanhando o marido enquanto ele
lutava contra as tropas de Napoleão, Lady Lettie Hughes retorna a Londres como uma viúva para
assumir seu lugar de direito entre a sociedade como a filha de um conde. Seus pais e amigos
esperam que ela...
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baixar Ready Player One livros gratuitos (PDF, Mobi) Ernest Cline -

http://brpdfango.tk/baixar/ready-player-one-pdf-gratis422540053.pdf

Nominated as one of America’s best-loved novels by PBS’s The Great American Read The worldwide
bestseller—now a major motion picture directed by Steven Spielberg. In the year 2045, reality is an
ugly place. The only time teenage Wade Watts really feels alive is when he's jacked into the...
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baixar Submissão livros gratuitos (PDF, Mobi) Maya Banks -

http://brpdfango.tk/baixar/submiss-c3-a3o-pdf-gratis1377794633.pdf

NO SEGUNDO VOLUME DA TRILOGIA SURRENDER, MAYA BANKS ULTRAPASSA OS LIMITES DO
DESEJO. Maya Banks, a autora de romances eróticos best-seller do The New York Times, está
acostumada a romper barreiras. Com a trilogia Breathless (Obsessão, Delírio e Fogo), ela testou os
limites do desejo ao contar a...
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baixar Amada livros gratuitos (PDF, Mobi) Toni Morrison -

http://brpdfango.tk/baixar/amada-pdf-gratis1400898776.pdf

Baseado numa história real, Amada é ambientado em 1873, época em que os Estados Unidos
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começavam a lidar com as feridas da escravidão
recém-abolida. Com estilo sinuoso, Toni Morrison

constrói uma narrativa complexa, que entrelaça com maestria brutalidade e lirismo. Livro mais
conhecido da...

baixar Cigarro: um adeus possível livros gratuitos (PDF, Mobi) Flávio
Gikovate [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/cigarro-um-adeus-poss-c3-advel-pdf-gratis1048235636.pdf

Conseguir parar de fumar é algo parecido com a conquista de uma medalha olímpica. É uma
conquista que honra o vencedor, resgata sua auto-estima, a força e a confiança na razão. A obra é
uma proposta prática e cheia de calor humano para você se livrar de vez desse inimigo íntimo. E
da...
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baixar Sedução livros gratuitos (PDF, Mobi) Nicole Jordan -

http://brpdfango.tk/baixar/sedu-c3-a7-c3-a3o-pdf-gratis1391642036.pdf

"Sexy, sensual e erótica...Nicole Jordan é uma verdadeira mestra do gênero". Romantic Times Book
Reviews Lord Damien Sinclair dedica todo seu tempo a seu próprio prazer, ou seja, jogos e
mulheres. Mas essa rotina muda quando sua irmã Olivia sofre um acidente em uma situação
comprometedora,...
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baixar Nos compassos do amor livros gratuitos (PDF, Mobi) Julie Lopo

http://brpdfango.tk/baixar/nos-compassos-do-amor-pdf-gratis1258582451.pdf

Valentina tinha um sonho completamente diferente da mãe e da irmã. Ela não estava destinada a ser
bailarina ou médica; queria ser cantora e conquistar o mundo. A busca por seu sonho traz surpresas,
como um antigo amor e um novo amor. Seria fácil separar razão e emoção? Conheça a história...

baixar 21 lições para o século 21 livros gratuitos (PDF, Mobi) Yuval
Noah Harari [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/21-li-c3-a7-c3-b5es-para-o-s-c3-a9culo-21-pdf-gratis1358749440.pdf

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e o que
podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares, cataclismos
ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news ou a ameaça do
terrorismo? O que...
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