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Atraves do uso do conhecimento e praticas deste livro, as doencas
em seu corpo podem ser curadas e voce pode permanecer e estado
renovado e saudavel. Mesmo que voce nao tenha doencas em seu
corpo, voce ainda pode ler este livro a fim de ter uma melhor

compreensao sobre:1. Como as energias csmicas lhe servem.2. O
relacionamento que voc tem com as energias csmicas, Deus, etc.Este
livro explica:1. Como voc pode absorver as energias de Deus para
curar qualquer doena que exista em seu corpo.2. Como fazer com
que as energias csmicas lhe sirvam melhor para que voc tenha uma
vida melhor, mais saudvel, enquanto alcana suas metas.3. Como voc
pode se curar e permanecer saudvel atravs de uma influncia positiva
das energias csmicas uma vez que as energias csmicas lhe servem

com base em seus pensamentos, sentimentos, objetivos, etc.4. Como
voc pode ser curado atravs do seu Corpo Hologrfico.5. Sobre as Leis

Universais atravs das quais voc curado.6. Por que as prticas,
envolvendo Chi ou Prana, tm sido usadas com sucesso para curar
pessoas sem qualquer remdio.7. Como as energias impuras da alma
influenciam seu corpo a ficar doente e como as energias puras da
alma influenciam a cura do corpo.8. Como voc pode ser facilmente



curado atravs do estgio de conscincia da alma.9. Como voc pode ter
mais controle sobre sua mente, intelecto e memrias; e como isto o

auxiliar a ser curado.10. Como voc pode desenvolver um
relacionamento prximo com Deus, atravs do qual voc consegue a

ajuda de Deus para conseguir ou alcanar tudo o que quiser, incluindo
boa sade.11. Como voc pode ter as energias do Mundo Angelical
dentro de sua aura e ambiente; e como isto ajudar a eliminar suas
doenas.12. Como voc e os outros podem ser curados atravs da cura

distncia.13. Como v
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