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INTRODUÇÃO
amppt.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 8 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
amppt.significadode.org
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eugenesia
Eugenia: cada um dos experimentos genéticos e procedimentos científicos que supostamente aumentaria a qualidade
da vida humana, desde a manipulação e modificação de progeneres, comida genérica, energizante, ginástica pré-natal,
ginástica estética, ortopedia, homeopatia e mesmo a eutanásia, é a consequência de uma explosão de população do
mundo desordenado.

historia
História: registro fiel e verdadeiro um evento na memória, a ser expressa no futuro através da memória, sem alterar seu
sentido para a qualidade da interpretação das Escrituras ou o relato verbal da saudade. -Santo: versão sagrado ou por
escrito os diferentes capítulos da Bíblia ou outros livros cujo significado é inerente um personagem em sânscrito;
Escrituras sagradas.

ku
Ku: nome próprio, de acordo com os egípcios, fazendo referência ao local hipotético de sonho-como experiência. De
acordo com a liturgia gnóstica, 'ku hjor' é traduzido como 'Ku deserto'. (Hjor Ku, interpretado como o Profeta de Ra sol abstrato - nome admirável, corresponde por suas características para o profeta Jonas (Xoans), os escritos de
Hebreo-Arameas).

manu
Manu: o primeiro homem de acordo com várias mitologias orientais. Mão, suporte, suporte. Eliminação de raios, rádios
ou falanges, que são anexados ao final de um braço. A mão. -?????????????: manuscrito, do texto à letra.

norma
Padrão: condição por escrito que você editar de acordo com alguns parâmetros ou seções do ato. Edição das
convenções colectivas. Atividade ao pé da letra, de acordo com a legislação em vigor. Concorde por escrito para não
alienar.

pragmatismo
pragmatismo: movimento filosófico baseada na verdade científica verificação, quando argumentos de trabalham.
Demanda de prática para verificar um critério, um fato teórico ou uma experiência absoluta. Pragmatismo pode ser ativa
ou passiva na natureza: um personagem passivo, quando a verificação não requer atividade ou a utilização de
instrumentos técnicos, como no caso da lucidez onírica, objetiva meditação profunda e milagres; e tem um caráter ativo
quando verificando exige o uso de artifícios tecnológicos, como no caso das ciências experimentais: ensino e
laboratório.

prosodia
Prosódia: significado ou sentido que leva a uma palavra, frase ou sentença, de acordo com as regras de ortografia e
outras da gramática de uma língua, para a correcta aplicação dos personagens, para compreender seu significado e o
que você quer expressar oralmente ou por escrito. O uso de vírgulas, til ou pontos, determinar a prosódia de uma
expressão oral ou escrita: o conhecimento dela. O ser. ser e conhecer, sabe bem ( 41 fruta; - sabe monte ( é sábio ).
Como o sábio. Ser sábio. ( o acento é sotaque, mas carece de estressado tils: Este é o homem - este é o homem! )
etc.

tamal
Tamale: bolo de milho molhado fermentado e/ou outros cereais que adovada com carne, legumes e alguns bulbos, é
cozido envolto em banana ou vihao folhas alisadas antes do fogo. -Tolima: bolo de arroz temperado que, à maneira de

um Evandro é cozinhado banana embrulhado em folhas deteriorado ao fogo. Prato principal da comida típica da
departamento de Tolima da Colômbia.

