CHAVE PARA UMA VIDA CENTENÁRIA LIVRE DE DOENÇAS
TERAPIA MILAGROSA DA ÁGUA
As doenças graves ou crônicas podem ser curadas por uma simples e eficaz “TERAPIA DA ÁGUA”. Um
artigo publicado pela Associação Japonesa de Luta contra Doenças informa uma lista de doenças que
podem ser curadas com esta terapia, que vem sendo pesquisada e testada com sucesso.
• meningite, pressão arterial, anemia, paralisia, obesidade, artrite, inconsciência.
• tosse, resfriados, bronquite e tuberculose.
• dor de cabeça, doenças do fígado e problemas urinários.
• hiperacidez, gastrite e bile.
• constipação, hemorróidas e diabete.
• problemas dos olhos ou vista.
• problemas menstruais e problemas dos ovários.
• problemas nasais e da garganta.
MÉTODO PARA BEBER ÁGUA
Beba 4 copos de água (1.26 kg.) pela manhã, em jejum, antes de escovar os dentes.
Não coma o beba nada por 45 minutos.
Passados 45 minutos escove os dentes e tome o desjejum.
Duas horas depois de cada refeição beba 4 copos de água novamente.
Não coma nada antes de dormir.
No caso de não conseguir beber 4 copos de água de uma só vez, comece bebendo 1 copo e aumente a
quantidade dia a dia até atingir a quantidade desejada de 4 copos.
Uma vez iniciada, a terapia deve ser mantida como parte da rotina cotidiana.
As pesquisas realizadas demonstram que algumas doenças podem ser curadas com essa terapia em um
prazo estipulado de tempo.
* hipertensão: 1 mês
* gases; 2 dias
* diabete: 1 semana
* constipação: 1 dia
* câncer: 1 mês
* tuberculose: 3 meses
Pacientes com artrite ou acidez estomacal devem continuar a terapia durante 1 semana, bebendo água 3
vezes por dia e continuar com 1 vez por dia.
Esta terapia é livre de custos, nos livra do uso de medicamentos, é muito simples, pode ser observada
por qualquer um e não causa nenhum efeito colateral.
É possível que no início a quantidade de urina aumente de 2 a 3 vezes seu volume normal, mas isso se
regularizará em pouco tempo.
Desejo que todos meus irmãos e irmãos gozem de boa saúde e tenham uma vida longa livre de
doenças. Peço apenas que divulguem e popularizem este método de cura.
IMPORTANTE:
1. Não coma ou beba de pé.
2. Mastigue exaustivamente até os líquidos ingeridos.
3. Faca gargarejos 32 vezes com água morna salgada antes de dormir.
4. Faca uma hora de caminhada silenciosa diariamente.

