JASMUHEEN – ROMANIA - română
Articole, carti si YouTube Video
http://www.jasmuheen.com/embassy-of-peace/embassy-of-peace-other-languages/romana/

Articole:
Articole ce vor aparea. Programul de Pace Planetară „FRECVENŢA MADONEI” Biocâmpuri şi Extaz: Cartea 3
Peace Program. Biocampuri Personale, Dezvoltarea Constientei Umane, Fitness pentru Patru Corpuri, In
Rezonanta Channeling, Legi Universale, Rezonanta Vizualizare 4, Tao Jasmuheen fara simbol, Tao
Jasmuheen, Vizualzare Fragment din in Rezonanta.
Romanian Publisher for Jasmuheen's Books: Vă anunţăm că Programul Pranic, Hrana Zeilor şi multe dintre
cărţile lui Jasmuheen au fost publicate în limba română de către
EDITORA FOR YOU Bucuresti - Ph: +401 665 6223 Web: http://www.editura-foryou.ro/
E-mail: monica.visan@editura-foryou.ro orforyou@editura-foryou.ro
Books Published:









A Trai Cu Lumina (Living on Light) ISBN 973-85348-4-4
In Rezonanta (In Resonance) ISBN 973-7978-04-8
Hrana Zeilot Alimentatie Divina (The Food of Gods ) ISBN 973-7978-06-4
Legea Lubirii (The Law of Love) ISBN 973-7978-29-3
Biocampuri Si Extaz (Four Body Fitness & Co-Creating Paradise) ISBN 973-7978-36-6
Radianta Divina (Divine Radiance - On the Road with the Masters of Magic) ISBN 973-7978-72-2
Vindecare armonioasa si Calea Nemuritorilor (Harmonious Healing & The Immortals Ways) ISBN 9737978-41-2
Programul Pranic Evoluţie plăcută şi eficientă (The Prana Program) ISBN 978-973-7978-94-3

Videos: YouTube Playlist Romanian




Agenda Reginei (Queen's Agenda) - Muzică „Amintiri din viitor, de Amoraea Dreamseed. De câtva
timp, planeta noastră a trecut prin experienţa unei naşteri, pe care unii o numesc naşterea
Femininului Divin. Această energie se găseşte în tot ceea ce înseamnă viaţă şi are o anumită
frecvenţă, ce răspunde la dorinţa colectivă de a avea armonie în lumea noastră.
A Trăi cu Prana (Pranic Living) - A TRĂI CU PRANA UN MOD DE A CREA PACEA PERMANENTĂ.
Jasmuheen pentru Ambasada Păcii. În mod simplist, putem spune că există două rezervoare de
energie în interiorul fiecărei fiinţe umane, care sunt legate de capacitatea noastră de a putea trăi cu
prana. Primul rezervor de energie sau rezervor lăuntric este esenţa unei energii care este plină de
iubire şi înţelepciune, o energie cu o conştiinţă care se află aici pentru a experimenta viaţa în planul
dualităţii.
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Unimea (Oneness) - Potrivit multor metafizicieni şi conform popoarelor noastre indigene noi existăm
într-o reţea a Unimii, unde fiecare dintre noi e interconectat cu toate lucrurile, ca o celulă din Corpul
Câmpului Viu de Inteligenţă. Ceea ce facem, modul în care trăim, ne afectează pe toţi şi imprimă
anumite vibraţii în această reţea.
Ce PĂMÂNTULE se întâmplă? (What On Earth) - Muzică Shalom Salaam
http://www.fantuzzimusic.com/. Potrivit metafizicienilor şi a celor care studiază ştiinţa câmpului
energetic, planeta noastră se naşte acum într-o nouă dimensiune. Chiar dacă nu putem controla
acest proces natural de naştere a evoluţiei, putem controla cât de uşor se va petrece el. Prin
înţelegerea armoniei fundamentale a câmpurilor, putem lua parte cu bucurie la acest proces de
naştere.
Cântecul Gaiei (Gaia's Song) - Prima poveste pentru copii a Ambasadei Păcii. A fost odată, ca
niciodată, în mijlocul universului Căii Lactee, o mare planetă albastră, în interiorul căreia locuia o
fiinţă de mare iubire. Fiinţa se numea Gaia şi, cu mulţi eoni în urmă, primise o mare binecuvântare
capacitatea de a menţine un spaţiu de iubire, în care viaţa putea să se dezvolte şi să prospere.
Magia Meditaţiei (Meditation Magic) - Se spune că meditaţia este concentrarea pură şi perfectă
asupra unui punct pur şi perfect. Oamenii sunt atraşi spre meditaţie din mai multe motive: pentru a
se bucura de stări de pace lăuntrică profundă, a se scălda în curenţii celei mai profunde iubiri ce
curge mereu în interiorul nostru, ....
Jasmuheen live in Romania despre Emotia Divina 07:05m In limba engleza, cu traducere in limba
romana. Jasmuheen vorbeste pe scurt despre gama de emotii Divine, la ce energii sa ne acordam si
de ce. In English with Romanian translation. Jasmuheen speaking briefly on the range of Divine
emotion, what to tune to and why...
Jasmuheen despre puterea Mintii asupra Materiei 08:07m Filmed live in Romania, la sfarsitul anului
2003 Jasmuheen vorbeste despre puterea mintii asupra materiei referitor la a trai cu lumina si
despre realitatea a radia versus a absorbi & stapanirea de sine. Filmed live in Romania end 2003,
Jasmuheen speaks about mind over matter in relationship to pranic living plus the radiation vrs
absorption reality & self mastery.
Reţeta 2000 Partea 1 cu Jasmuheen in România 09:23m rima parte din Reteta unui mod de viata plin
de impliniri limba engleza cu traducere in limba romana cu Jasmuheen. Part 1 of the Luscious
Lifestyles Recipe - English with Romanian translation....with Jasmuheen
Reţata 2000 Partea 2 cu Jasmuheen în România - 09:47 Programul unui mod de viata plin de impliniri
continuare, cu Jasmuheen in limba engleza cu traducere in limba romana. The Luscious Lifestyles
Program continued with Jasmuheen - in English with Romanian translation.
Jasmuheen despre A Doua Venire - 03:56m Jasmuheen vorbeste pe scurt despre religia noii ere,
despre A Doua Venire a lui Iisus Christos si despre Buddha Maitreya. Filmat in Romania in engleza cu
traducere in romana. Jasmuheen speaks briefly on the religion of the new age plus the Second
Coming of the Christed One and the Buddha Maitreya. Filmed in Romania - in English with
translation.
Jasmuheen despre A Trăi cu Lumină – imaginea de ansamblu 07:23m Filmat in Romania – in engleza
cu traducere. Jasmuheen vorbeste pe scurt despre imaginea de ansamblu a ceea ce inseamna a trai
cu lumina. Filmed in Romania - in English with translation. Jasmuheen briefly discusses the bigger
picture of living on prana.
Jasmuheen despre Stapanirea Meditatiei & Sensibilitatii - Romania 07:34m Jasmuheen discuta
despre puterea de stapanire de sine in timpul meditatiei si despre dezvoltarea sensibilitatii prin
intermediul practicilor tip zen. Jasmuheen looks at the mastery of meditation plus developing
sensitivity via Zen-type practices.
Jasmuheen – povestea Sf. Francisc de Assisi & altele 06:32m A fi bun si plin de compasiune, povestea
Sf. Francisc de Assisi & dieta vegetariana. Being kind and compassionate, story of St Francis &
vegetarian diet.
Jasmuheen – Meditaţia respiraţiei cu iubire 07:33m Scurta introducere despre instrumental
Respiratiei cu Iubire, in limba englaza cu traducere in limba romana PLUS o scurta meditatie (doar in
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engleza) folosind aceasta tehnica. Poate va fi nevoie sa reglati din computer sonorul pentru aceasta
meditatie. Brief introduction on the Love Breath tool in English with Romanian translation PLUS a
short meditation (in English only) using this technique. You may need to adjust the sound for the
meditation on your own system.
Jasmuheen live in Romania despre Auto-responsabilitate 05:54m Jasmuheen discuta despre procesul
de 21 de zile & despre nevoia de responsabilitatii & o buna pregatire si altele. In limba engleza cu
traducere in limba romana. Filmat la sfarsitul anului 2003. Jasmuheen discussing the 21 day process
& the need for self responsibility & good preparation plus more. In English with Romanian
translation. Filmed end of 2003.
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