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Helbred dine sykdommer gjennom meditasjonsovelser foreslatt i
denne boken.Ved bruke kunnskapen og velsene i denne boken, kan
sykdommene i kroppen din bli helbredet og du kan forbli i en

forfrisket tilstand. Selvom du ikke har kroppssykdommer, kan du
fremdeles lese denne boken for ha forstelse av:1. hvordan de

kosmiske energiene tjener deg. 2. forholdene som du har med de
kosmiske energiene, Gud, osv.Denne boka forklarer:1. hvordan du
absorberer Guds energier for helbrede enhver sykdom som finnes i
kroppen din. 2. hvordan f de kosmiske energiene til tjene deg bedre,
slik at du kan leve bedre, friskere liv mens du oppnr dine ml. 3.

hvordan du kan helbrede deg selv og forbli frisk gjennom en positiv
innflytelse p de kosmiske energiene, siden de kosmiske energiene
tjener deg basert p dine tanker, flelser, ml osv. 4. hvordan du kan bli
helbredet gjennom ditt Holografiske Legeme. 5. om Den universelle

loven som du blir helbredet gjennom. 6. hvorfor velser, som
innbefatter Chi og Prana, har vrt s vellykket i helbredelsen av

mennesker uten bruke medisiner. 7. hvordan sjelens urene energier



pvirker kroppen med gi den sykdom og hvordan sjelens rene energier
pvirker kroppens helbredelse. 8. hvordan du lett kan bli helbredet
gjennom sjelens bevisste stadie. 9. hvordan du kan ha mer kontroll
over sinnet ditt, intellektet og minnene; og hvordan dette kan hjelpe
deg bli helbredet. 10. hvordan du kan utvikle et nrt forhold med Gud,
hvordan du kan f Guds hjelp for f eller opp nsker, innbefattet god
helse. 11. hvordan du kan ha energier fra Engleverden innenfor din
aura og omgivelse; og hvordan dette hjelper deg fjerne sykdommer.

12. hvordan du og andre kan bli helbredet gjennom
avstandshelbredelse. 13. hvordan du kan ha hender som helbreder
gjennom berring. 14. hvordan de kosmiske energiene gir mat med

bedre nringsinnhold og medisinsk verdi. 15. hvordan ditt l
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