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Faça o download ou leia online A Cultura do Antigo
Egito Revelada Moustafa Gadalla , 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
aspectos culturais da linguagem alfabética egípcia.
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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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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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