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O Mapa do Caminho até o Criador 

 

 

Vá acima até o Criador de Tudo Que É, do Sétimo Plano 

O processo a seguir me foi dado pelo Criador para treinar “Tudo Que Você É” a se conectar a e 

a entender “Tudo Que É”. Uma vez que isso for aprendido, você irá ao Sétimo Plano 

consistentemente e não precisará passar pelo processo inteiro: você simplesmente estará lá. 

Imagine energia vinda do centro da terra e subindo através da sola de seus pés e subindo para 

fora do topo de sua cabeça na forma de uma linda bola de luz. Você está nessa bola de luz. 

Tome tempo para perceber de que cor ela é. Agora imagine ir para o alto, acima do Universo. 

Agora imagine estar indo para dentro da luz acima do Universo, é uma linda e grande luz. 

Imagine ir acima através dessa luz, e você verá outra luz clara, e outra, e outra, na verdade 

existem muitas luzes claras. Mantenha-se indo. Entre as luzes existe um pouco de luz escura, 

mas isso é somente uma camada anterior à próxima luz, então continue indo. Finalmente há 

uma grande Luz clara. Passe através dela. Quando você passar através dela, você verá uma 

energia, uma substância de aspecto gelatinoso; e possui todas as cores do arco íris nela. 

Quando você vai para dentro dela você vê que as cores mudam. Isso são as Leis. Você verá toda 

espécie de formas e cores. À distância, há uma Luz branca iridescente; é de uma cor branco-

azulada, como uma pérola. Vá em direção a essa luz. Evite a luz azul escuro, porque essa é a Lei 

do Magnetismo. Conforme você chega mais perto, você poderá ver uma névoa de cor rosada. 

Mantenha-se indo até que você a veja. Essa é a Lei da Compaixão, e ela vai empurrar você para 

dentro do lugar especial. Você verá que a luz perolada é da forma de um retângulo, como uma 

janela. Essa janela é realmente a entrada para o Sétimo Plano. Agora passe por ela. Vá fundo 

dentro dela, veja uma incandescência esbranquiçado e  profunda passando através de seu 

corpo. Sinta-o. Faz se sentir leve, mas tem essência. Você pode senti-la passando através de 

você; é como se você não pudesse mais sentir a separação entre o seu próprio corpo e a 

energia. Você se torna “Tudo Que É”. Não se preocupe. O seu corpo não desaparecerá. Ele irá 

se tornar perfeito e saudável. Lembre-se que há somente energia aqui, e não pessoas ou coisas. 

Então se você estiver vendo pessoas, vá mais alto. É desse lugar, que o “Criador de Tudo Que É” 

pode executar curas que irão curar imediatamente e que você pode criar em todos os aspectos 

de sua vida. 

 

Θ   Se você acha que tem algum problema com este processo, peça ao Criador que te leve ao 

Sétimo Plano de Existência até a Energia Criativa de Tudo Que É. É seu direito de nascença usar 

essa energia. 

   Pratique usar essa maneira de ir ao Sétimo Plano de Existência. Esse processo irá destrancar 

portas em sua mente para te conectar com “Tudo Que É”. Esse processo parece conectar os 

neurônios em seu cérebro de volta ao ponto da Criação. Na verdade, depois que você estiver 

ido realmente ao Sétimo Plano e abrir seus olhos você irá perceber que você está conectado a 

tudo e que o véu foi levantado. Execute esse processo passo a passo repetidamente antes de 

usar um atalho para comandar que você seja levado ao Sétimo Plano. 

    Quando um indivíduo vai até o Sétimo Plano usando esse processo, a percepção é que eles 

estão indo para fora de si mesmo, para fora no Universo, às longas distâncias do Cosmos e 

através de um portal que leva para dentro da Criação. De uma maneira, isso é verdade, mas 

não da maneira que você provavelmente pensa. 
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Dentro de toda pessoa há um pequeno universo que é idêntico à vastidão de Tudo Que É. O 

que nós encontramos dentro de nós mesmos? Nós achamos que dentro de cada pessoa existe 

a Força Criativa, a Fonte, e Deus. O infinito está dentro de nós assim como fora de nós. Onde 

você está indo quando você Vai Acima e Procura por Deus? Onde você está indo quando você 

passa pela substância gelatinosa? Você está entrando no núcleo de um átomo. Cada vez que 

você se conecta com o Criador, você está indo em uma viagem para dentro da vastidão que é o 

interior. Essa jornada que conecta você aos seus próprios átomos te traz à consciência do 

Universo exterior de infinita energia e à percepção que Deus está em todo átomo. 

     Você vai numa viagem para dentro de você para achar o Criador que está dentro de você e 

para fora para a Consciência Cósmica. 

 

 Θ Lembre-se, não é o seu espírito que está indo acima até o Sétimo Plano, mas apenas uma 

consciência que é criada pelo processo. 

 

Consciência Cósmica 

   A consciência cósmica é bem diferente da nossa consciência mundana. Existem muitas 

percepções que são aspectos específicos desse mundo. Muitos desses aspectos são puramente 

de um propósito humano, e ainda existem outros criados pela inspiração Divina. Pode ser 

difícil perceber quais conceitos são dessa terra, quais conceitos são ilusão, aqueles que nós 

criamos, e aqueles que são divinos. Por exemplo, a consciência coletiva humana ainda não se 

desenvolveu para ser puramente Divina. Há um traço competitivo correndo através dela que 

não é somente parte de nossa percepção, mas está exatamente em nosso DNA. 

   Reencarnação é outro exemplo dos vários conceitos que existem no planeta Terra apenas 

como consciência, mas não é necessariamente uma pura percepção Divina. Por isso é tão 

importante que as nossas percepções sejam as mais puras possíveis, e é por isso que nós 

deixamos essa ilusão mundana estar com o Criador para criar a cura. Eu sugiro que as pessoas 

usem o mapa do caminho para fora depois das estrelas e para dentro da Criação. Dessa 

maneira, nós rompemos as fronteiras terrestres que nos impedem de nos tornarmos uma 

força cósmica que não é limitada pelas Leis da Terra. Esses são alguns aspectos e percepções 

que são libertados quando nós usamos o mapa do caminho para o sétimo Plano de Existência. 

• O ego Humano 

• O aspecto da morte 

• As emoções do plano físico e do plano mental (por exemplo: medo, dúvida e descrença) 

•Consciência Coletiva 

•Dualismo 

•Desejos instintivos 

•Paixões 

•Ser um humano em um mundo físico 

•As ilusões do físico 

•Ter que sofrer (Sofrer é uma escolha) 

•Ter que sacrificar (Sacrificar é uma escolha) 

•Estar separado 

•A necessidade de elocubração mental (“brain candy”) 
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Meditação Diária do ThetaHealing 

 

 

        Use diariamente essa meditação para praticar a conexão com Tudo Que É.  Quanto mais 

conseguir manter essa energia, mais fácil será criar boas coisas em sua vida. 

 

         Imagine energia vinda do centro da terra subindo para dentro da sola de seus pés, 

subindo para o topo da sua cabeça e indo acima de seu espaço em uma linda bola de luz. 

Passando por todos os Planos de Existência, você vai diretamente ao Sétimo Plano e, Pam! 

Você está lá. Quando você chega ao sétimo Plano, a bola de luz que te envolve desaparece e a 

energia de Tudo Que É envolve toda e cada molécula e átomo que faz de você quem você é, até 

que finalmente, você se dissolve no amor do Criador de Tudo Que É. Não há medo. Você 

simplesmente sente gentilmente essa energia se movendo através de tudo. Você percebe que 

você é parte de tudo e de todos. 

          É fácil manifestar nessa energia porque você percebe que você é parte de todos e de tudo 

que é. Você pode sentir a energia por toda à sua volta e enquanto você percebe isso o seu 

corpo toma posse de um equilíbrio perfeito. Agora é hora de pensar sobre o que é que você 

quer para a sua vida. Imagine que isso já está em sua vida e que você é parte disso. Respire 

profundamente, abra os seus olhos, se sentindo totalmente conectado a “Tudo Que É’. É desse 

lugar que você está conectado a “Tudo Que É”, sentindo e que você pode mudar o resultado e 

energia em sua vida. 
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Primeiro Dia... Átomos 
 

 

    Para começar o nosso primeiro dia nós vamos estudar algumas coisas importantes que você 

deve conhecer para entender todo o ciclo da vida. É claro que é melhor começar do começo, 

do exato começo da própria energia em si, o exato começo do que nós realmente somos. 

     

 Átomos são a menor unidade da matéria. Todo átomo tem um núcleo localizado em seu 

centro e partículas chamadas elétrons que orbitam em volta desse núcleo. O núcleo é feito de 

partículas de cargas positivas chamadas prótons e de partículas “neutras” chamadas nêutrons. 

O núcleo sustenta uma carga positiva em rede. Nêutrons e prótons e prótons têm 

aproximadamente o mesmo peso. O Número Atômico é o número de prótons no núcleo. O 

número total de prótons e nêutrons é o Peso Atômico de um átomo. 

     

  Átomos com o mesmo número de prótons e o mesmo comportamento químico são 

classificados como elementos químicos. Átomos que têm o mesmo número atômico são o 

mesmo elemento, mas com pesos atômicos diferentes ou nêutrons, esses nêutrons são 

chamados isótopos.  

   

     Cerca de 26 elementos são normalmente encontrados em células vivas. 

 

         

 
 

 

 

 

Um átomo possui duas partes principais, um núcleo muito pequeno e os elétrons que o 

cercam. Um átomo é a menor unidade na qual a matéria pode ser dividida sem a liberação de 

partículas carregadas eletricamente. É também a menor unidade da matéria que tem 

características próprias de um elemento químico. Dessa maneira, o átomo é o bloco de 

construção básico da química.  

 

É desde o nível atômico que as curas são feitas.  
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 Moléculas são formadas por dois ou mais átomos. Moléculas que consistem de dois ou mais 

tipos diferentes de átomos são chamadas de compostos. 

       Um átomo ou grupo de átomos, com uma carga positiva ou negativa é/são chamado de 

Íon. Uma atração química entre íons de cargas opostas é chamada de ligação iônica. Para 

formar uma ligação iônica, um íon tem um ‘doador ‘ de elétrons enquanto o outro íon tem um 

‘receptador’ de elétrons. 

        Uma Ligação Covalente é uma ligação de pares compartilhados de elétrons entre átomos. 

Ligações covalentes são mais fortes que as ligações iônicas, e são bem mais comuns em 

organismos. 

         Uma Ligação de Hidrogênio consiste de um átomo de hidrogênio ligado covalentemente a 

um átomo de oxigênio ou nitrogênio, para atrair outro átomo de oxigênio ou nitrogênio. 

         Compostos Inorgânicos são normalmente pequenas moléculas ionicamente ligadas.  Água 

e vários ácidos-base comuns são exemplos de compostos inorgânicos. 

          Compostos orgânicos devem conter um átomo de carbono.  Átomos de carbono irão 

formar um ‘esqueleto’ de carbono. 

 

Aqui vai uma lista das formas básicas de compostos orgânicos: 

 

•Carboidratos 

 

A. Açúcares, Amidos 

 

• Lipídios 

A. Óleos e gordura 

 

• Proteínas 

A. Aminoácidos  

1. Consiste de um carbono, hidrogênio, oxigênio, Nitrogênio, e às vezes de átomos 

de súlfur. 

2. 20 aminoácidos aparecem naturalmente. 

3. Unir aminoácidos às ligações peptídicas permite a formação de uma cadeia 

polipeptídica.  

         

B. Proteínas têm quatro níveis de estrutura  

 

• Ácidos Nucléicos. 

A. Encontrados no DNA e no RNA. 

   • Adenosina Trifosfato (ATP) é a energia que faz tudo acontecer. 
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A Base de Toda a Vida 

 

    Um entendimento intrínseco de que os fundamentos da vida começam com a estrutura 

atômica e que os fundamentos da vida são uma troca de energia dentro dessas estruturas irão 

permitir que você trabalhe dentro do corpo humano com confiança e facilidade. No 

ThetaHealing, esteja atento que enquanto você testemunha o “Criador de Tudo Que É” 

facilitando as curas, elas estão sendo realizadas no corpo em um nível atômico. 

Quantas pessoas entendem qual é a sensação para saber que essa vida não é exatamente uma 

realidade e pode ser mudada? Que enquanto o seu espírito e o seu corpo estão ocupando esse 

espaço, não existe tal coisa como estar realmente aqui? Intelectualmente, quantas pessoas 

sabem e têm a profunda compreensão íntima de que tudo é composto de átomos e de energia 

se movendo em intensidades vibratórias diferentes? 

    Você acha que o câncer de próstata é pior que a caxumba (parotidite)? 

    Você acha que o câncer de mama é pior que a catapora (varicela)? 

    Você acha que a diabetes não tem cura? 

    Você entende qual é a sensação de receber uma cura imediata vinda de Deus? 

    É por isso que temos o Trabalho da Crença. O Trabalho da Crença nos dá a habilidade de 

responder essas questões da mente, corpo, e espírito que talvez nós iremos remover e 

substituir Sistemas de Crença dentro do nosso espaço, para nos conectarmos completamente 

a Tudo Que É. 

     Para que se torne proficiente na técnica ThetaHealing deve-se praticar; porque quanto mais 

você pratica, mais você cresce. Há sempre pessoas que vêm até mim e dizem, “Eu quero fazer 

o que você pode fazer!” Eu sempre digo a elas, “Tudo bem, mas você vai ter que praticar”. 

Ainda assim meus alunos persistem e me dizem, “Não, eu quero tudo isso agora!” e eu digo 

pacientemente, “Não, isso não funciona dessa maneira. Você ainda vai ter que praticar para 

que então possa crescer”. 

     A melhor maneira de crescer é aprendendo como sentir. Você vai aprender a trazer de Deus 

para dentro de si alguns sentimentos que tomariam uma vida inteira para se experimentar. É 

por isso que temos o Trabalho do Sentimento. O Trabalho da Crença e o Trabalho do 

Sentimento nos dão a habilidade de ascender além das influências externas tais como os 

micróbios e substâncias tóxicas. Através do Trabalho da Crença nós podemos liberar os 

Programas que estão exercendo essas influências em nós. 
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Primeiro Dia: Micróbios e outras Influências Tóxicas no Corpo  
 

Hoje nós iremos discutir as diferentes influências tóxicas no corpo para te dar um 

entendimento básico das toxinas “causadoras de doenças”. Enquanto estudamos os sistemas 

do corpo, nós iremos mencionar essas toxinas inúmeras vezes. Todas essas toxinas influenciam 

o corpo e são desenvolvidas para você por diferentes Crenças. Entender os fundamentos irá 

aperfeiçoar o seu “Trabalho de Limpeza” nessas próximas poucas semanas. A seguir se 

encontram alguns dos princípios a serem seguidos quando você estiver lidando com essas 

influências. 

 

No ThetaHealing, Evite... 

... Comandar que toda bactéria saia do corpo já que muitos processos do corpo precisam de 

bactérias para que funcionem. 

... Comandar que toda Cândida saia do corpo já que muitos processos do corpo precisam em 

certa quantidade de Cândida para que funcione. 

... Comandar que todos os metais pesados saiam do corpo porque o corpo contém muitos 

tipos diferentes de metais pesados, como o cálcio e o zinco. 

... Comandar que minerais e vitaminas vitais sejam criadas pelo Criador. Sem prática, o corpo 

não entende como assimilar minerais e vitaminas nessa maneira. 

 

Parasitas 

    Para o curador, é necessário reconhecer que a pessoa que está infestada com parasitas é 

influenciada em um nível maior que o físico. Os parasitas são delineados para os nossos 

processos de pensamento que bloqueiam o nosso desenvolvimento em todos os níveis: físico, 

emocional, mental e espiritual. Uma vez dentro de nós, eles confiam a nós sentimentos para 

garantir a sua própria sobrevivência, particularmente enquanto estão definhando em uma 

limpeza de parasitas. Eles transmitem sentimentos de “Eu estou morrendo” ao hospedeiro, 

liberando esse sentimento dentro do sistema, causando ao hospedeiro a crença de que estão 

morrendo. Tais sentimentos e emoções como “Eu devo permitir que os outros tomem 

vantagem sobre mim” e “Eu devo permitir que as pessoas me esvaziem” são um ímã para 

parasitas. Quando nós fazemos Trabalho da Crença e Trabalho do Sentimento, nós nos 

libertamos dos Programas que atraem parasitas. 

    O próximo passo no processo é nos libertarmos de parasitas de toda espécie, assim como 

com certas pessoas em nossas vidas. Enquanto nós removemos, substituímos e adicionamos 

sentimentos do Criador em nós mesmos com o Trabalho da Crença. Nós iremos ganhar a força 

para expulsar muitos dos parasitas do corpo interior, assim como os do corpo exterior. 

Parasitas não podem sobreviver dentro ou à volta de um corpo que não possui programas que 

irão atraí-los. Quanto menos crenças limitadoras você tiver, mais equilibrado o seu PH será, 

criando um corpo mais saudável. 

 

Parasitas 

    Existem 650,000 parasitas conhecidos. Algumas bactérias parasíticas ajudam a digerir 

comida e é normal que existam no corpo. Por essa razão, nós não “comandamos” 

intuitivamente que todos os parasitas saiam do corpo. Quando alguém está rangendo os 

dentes, é uma indicação física de parasitas no corpo. Isso indica que uma limpeza de parasitas 

é necessária. Isso pode ser feito de duas maneiras, fazendo Trabalho da Crença para liberar 

Programas que permitem parasitas estarem atrelados a você ou realmente tomando ervas 

para limpeza de parasitas.  
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Na verdade, ambos podem estar sendo necessários. Quando uma limpeza para parasitas com 

ervas é feita, sentimentos e emoções vêm à tona para serem limpas. Parasitas e germes 

almejam pelo que eles querem e necessitam, e confiam essas solicitações ao hospedeiro para 

alimentá-los na finalidade de sobreviverem 

    Uma pessoa está mais suscetível a parasitas se seus Sistemas de Crença permitem que 

outras pessoas tomem vantagem sobre elas. Pessoas com parasitas talvez não saibam como 

dizer “não” e talvez permitam a si mesmas serem “esvaziadas” por outras. Pessoas com 

parasitas têm questões de auto-estima. Quando uma pessoa teve envenenamento por metais 

pesados parece ter uma abundância de parasitas. Todos os vegetais e carnes possuem alguns 

parasitas. Nozes cruas são umas das mais infestadas com parasitas. Indiferentemente, quanto 

mais equilibrado são os seus Sistemas de Crença, menos parasitas você pega. Lembre-se, 

alguns desses Sistemas de Crença são genéticos, profundos dentro de nós.  

 

Evite matar parasitas usando ThetaHealing. A morte em massa irá criar uma superabundância 

de resíduos e de parasitas mortos. Isso deixará a pessoa doente. Se certifique de usar o 

Trabalho da Crença e o Trabalho do Sentimento para liberar, substituir e introduzir Crenças e 

Sentimentos que atraem parasitas para uma pessoa. Isso em si mesmo pode ser o suficiente 

para acabar com os parasitas do sistema. 

 

Exercício 

Pratique entrar no espaço de alguém para observar os micróbios da pessoa. 

 

Sugestão de Ervas e de Dieta 

1. Faça o corpo ficar alcalino usando o critério que se encontra ao final deste capítulo. Se 

o corpo estiver em um equilíbrio alcalino de 7.2 a 7.4, parasitas encontrarão 

dificuldades para sobreviver. 

 

2. Faça uma limpeza de parasitas com ervas na primavera (e não no verão porque o 

corpo estará em um período de descanso). Fazer muitas limpezas de parasita com 

ervas em sucessão é muito severo para o corpo, então é necessário discernimento 

correto sobre a saúde da pessoa. Se descoberto que a limpeza com ervas é necessária, 

siga esse processo: Dez dias sim, cinco dias não, dez dias sim, cinco dias não, dez dias 

sim, cinco dias não, e assim você poderá pegar todos os ovos. 

 

Se você fizer uma limpeza de parasitas, é melhor equilibrar-la com uma dieta alcalina 

para que então o processo não seja tão emocional. Os “sentimentos” que você irá 

experimentar durante uma limpeza podem não ser os seus próprios sentimentos. 

Sentimentos como, “Eu vou morrer”, estão vindo da consciência dos parasitas e 

vermes que estão morrendo. Se livrar de parasitas também ajuda a se libertar de 

parasitas emocionais, (pessoas que te “esvaziam”) e “parasitas energéticos”, como 

espíritos errantes, ganchos psíquicos, etc. 
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Ervas e minerais para limpeza: 

 

• Extrato de absinto- nozes: não é para pessoas com diabetes. 

•Cobre Ionizado: muito bom para limpeza de parasitas, (bom contra tênia, solitária). 

• Pimenta-caiena 

•Óleo de Orégano (botar em uma cápsula de gel) 

• Gengibre 

• Alho 

• Folha de Oliveira (também mata os germes) 

•Suco Fresco: 2 cenouras, 1 bastão de aipo, ½ beterraba, um pouco de alho, uma pitada de 

gengibre: mantém você limpo. 

•Noni ou Cobre Ionizado para animais de estimação (10 sim, 5 não como mencionado acima) 

•Tomilho: O tomilho mata os parasitas que estão dentro da água potável. 1 colher de sopa de 

Listerine contém tomilho e irá matar os parasitas que são consumidos com a água, como a 

Salmonela.  

•Carvão Vegetal mata a Giárdia e outros parasitas. 

•Prata Coloidal mata todos os tipos de parasitas e germes, mas não é sugerido tomar o tempo 

todo. 

•Platina mata todos os tipos de parasitas e germes. 

 

*Nota: Veja o dicionário que se encontra ao final desse manual para obter mais informações. 

 

Downloads 

 

•Ensine a definição do Criador de____________ do 7timo Plano de Existência. 

Exemplo: Eu conheço a definição do Criador do que é a confiança no Sétimo Plano de 

Existência. (***Sempre tenha certeza que a sua definição é a mesma do Criador. Se não for, 

apenas comande que seja). 

 

•Ensine qual é a sensação de (ser) _______________________. 

Exemplo: eu sei qual é a sensação de ter confiança. 

 

•Ensine qual é a sensação de entender como ter_____________ ou ser ________________. 

Exemplo: Eu sei qual é a sensação de entender como confiar ou ser fiel. 

 

•Ensine quando _____________. 

 Exemplo: Eu sei quando confiar. 

 

•Ensine que é possível ____________. 

Exemplo: eu sei que é possível confiar. 

 

•Ensine a perspectiva do Criador sobre _____________. 

Exemplo: Eu sei como é a perspectiva do Criador sobre confiança ou como confiar. 

 

•Ensine como viver a minha vida diária sem _______________. 

Exemplo: Eu sei como viver a minha vida diária sem ter medo de confiar em alguém. 

 

•Ensine como viver a minha vida diária com _________________. 
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Exemplo: Eu sei como viver a minha vida diária com confiança em minha vida, e atraindo para 

mim pessoas dignas de confiança, e sendo digno de confiança. 

 

Também, tenha certeza que a pessoa com quem você está trabalhando: 

•Sabe como se sente estar salvo de __________. 

•Eles se lembram de ________. 

 

 

*** É imperativo que você ouça o Criador para ver o que a pessoa com a qual você está 

trabalhando precisa, porque cada pessoa é diferente. Se lembre de escutar a pessoa com a qual 

você está trabalhando e de cavar até as questões de base. 

 

*** Tenha certeza que você usa todos os exemplos de frases para os downloads acima 

durante todos os programas sugeridos ao longo desse manual.  

 

Programas para Micróbios: 

•Eu tenho a definição do Criador sobre como e quando dizer “não”. 

•Eu sei qual é a sensação de ser escutado pelos outros. 

•Eu entendo qual é a sensação de ser ouvido.  

•Eu sei qual é sensação de viver sem estar constantemente zangado. 

•Eu sei qual é a sensação de viver sem permitir que as pessoas me “esvaziem”. 

•Eu sei como viver sem permitir que as pessoas que eu amo tomem vantagem sobre mim. 

•Eu sei qual é a sensação de viver sem ser subjugado. 

•Eu sei como viver sem ser miserável. 

•Eu sei como interagir com os outros. 

  

***Nota: Siga essa lista fazendo os Trabalhos da Crença e Sentimento em adição. Essas são 

apenas idéias para se trabalhar. Lembre-se que cada indivíduo é diferente, então pergunte ao 

“Criador de Tudo Que É” o que a pessoa com quem você está trabalhando precisa para você 

poder ajudar a curá-la. 

 

 

Tênia (Solitária) 

     Pessoas vêm a ter contato com a Tênia comendo carne vermelha ou simplesmente por 

andar descalço fora de casa. Uma vez no corpo, elas se fixam nos lados do cólon do hospedeiro 

aonde elas roubam nutrientes. As primeiras indicações são que o hospedeiro começa a ficar 

muito magro e então há um aumento de peso. O hospedeiro se sentirá com fome o tempo 

todo. O corpo pensa que está faminto e por isso procura por gordura. 

 

 

Fascíola  

    A Fascíola se parece com lesmas ou sanguessugas no fígado. 

    Sugestão de limpeza de parasitas para Tênia e Fascíola: 

•Cobre Ionizado 

•Combinação de nozes e absinto 

•Cravo 

•Óleo de Orégano (Óleo de orégano pode ser forte para o estômago, então ponha 2 gotas 

dentro de cápsulas) 

•Suco ou sementes de Noni 
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Fungo 

    Infecções através de fungos afetam todos os órgãos do corpo. Se a pessoa tem um fungo, ela 

deve considerar cortar a farinha branca e açúcar de sua dieta e assumir uma dieta alcalina. 

Infecções das cavidades nasais são causadas por fungos. Problemas de mofo são comuns. O 

mofo negro dentro de casas só agora está começando a receber a atenção dos departamentos 

oficiais públicos pelo risco que ele representa à saúde. Todos os fungos estão relacionados às 

questões de ressentimento. 

 

Ervas para Fungos 

•Óleo de Melaleuca (somente uso tópico) 

•Noni 

•O eucalipto é antifúngico/antibiótico (somente uso tópico) 

•Extrato de folha de Oliveira  

 

Minerais para Fungos 

O Cálcio-Magnésio ajuda a se precaver contra os fungos. 

 

Programas Intuitivos para os Fungos 

    Os fungos projetam programas de “Eu vou fazer depois”.  Através dessa projeção, a pessoa 

pensa que os sentimentos de delonga são o seu próprio pensamento. Quando visto 

intuitivamente no corpo, fungos têm uma extensão de muitas cores, dependendo qual tipo de 

fungo é. Eles são vistos como colorações, nebulosas, nos pulmões (infecções bacterianas e 

virais têm aspecto diferente). Fungos mortos ou morrendo são vistos como uma substância 

nebulosa negra. Todos os fungos estão ligados a questões de ressentimento. 

 

Remédio Intuitivo – Fungos 

    Peça a Deus para “Mudar isso e me mostrar” e testemunhe isso sendo feito. Lembre-se que 

todos os fungos estão ligados a questões de ressentimento. 

 

Cândida 

    Candida buscam àquilo que necessitam para que possam sobreviver dentro do corpo. 

Muitas pessoas têm problemas com cândida e deviam considerar uma dieta ácido-alcalina 

equilibrada. As informações detalhando essa dieta se encontram ao final desse capítulo. 

Bactérias são um problema quando a pessoa é muito crítica ou ressentida dela mesma ou de 

outras pessoas. 

 

Remédio Intuitivo – Candida 

       Não é recomendado comandar intuitivamente que todas as bactérias do corpo de alguém 

morram. O corpo precisa de certa quantidade de cândida para funcionar. Intuitivamente, 

cândida se parecem com uma energia empoeirada, nebulosa ou turva dentro do corpo. Uma 

superabundância de cândida no corpo pode causar aumento de peso em algumas pessoas. 

Candidas no cólon afetam as cavidades nasais. Dietas alcalinas são boas para controlar a 

candida. 

 

Bactéria 

     Não comande que todas as bactérias saiam do corpo, porque algumas são benéficas. 

Bactérias causando desafios no corpo podem se tornar bactérias benéficas quando o corpo 

está equilibrado alcalinamente. A bactéria só se torna prejudicial quando o corpo está fora de 

equilíbrio. 
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Remédio Intuitivo- Bactéria 

     É fácil se livrar de bactérias intuitivamente. Faça o comando “Criador, cure isso e me 

mostre.” Testemunhe a cura como feita. Questões de culpa guardam as bactérias no corpo. 

 

Vírus 

   Grandes questões mantêm os Vírus no corpo. O vírus projeta pensamentos ao hospedeiro 

para prolongar a duração de sua própria vida. Muitas pessoas são imunes às doenças virais e à 

outras doenças sexualmente transmissíveis quando se sentem bem sobre si mesmas e se 

recusam a aceitar a doença. Isso talvez não tenha nada a ver com como a pessoa se sente 

sobre o sexo, e sim, com como ela se sente sobre si mesma no exato momento. 

 

Os Vírus Partilham Crenças com o Hospedeiro 

    Nós atraímos doenças para nós mesmos da mesma maneira com que as pessoas; através de 

Sistemas de Crença similares, são atraídas para nós. Porque nós temos o mesmo Sistema de 

Crença que o vírus, bactéria, germe ou fungo que é atraído e que se vincula a nós. Dê uma boa 

olhada em você mesmo. Você atrai o equivalente humano a energias parasitas? Eu sei que isso 

é um conceito amplo e uma afirmação audaciosa, mas me deixe te contar uma história. 

     Quando eu comecei a realizar curas seriamente, nos primeiros estágios do Trabalho da 

Crença, eu trabalhei com uma mulher que tinha herpes. Ela vinha periodicamente para receber 

curas para limpar isso, mas a herpes não ia embora de maneira permanente. Eu testemunhei o 

Criador enviar um tom para dentro do corpo dela. Esse tom, ou talvez eu devesse dizer 

vibração, botaria o vírus em remissão por um tempo, mas então ele voltou. Toda vez que a 

herpes voltava ela vinha para uma cura. Durante uma leitura o Criador me disse que 

testemunhou as mesmas crenças que estavam sendo liberadas por ela para mudar também no 

vírus do herpes, tratando ele com se fosse uma entidade separada. Então, eu testemunhei o 

programa do Sentimento “Eu sou digno do amor de Deus” entrar. E então eu testemunhei o 

sentimento do amor de Deus entrando e se instalando no vírus com o mesmo Sentimento. Eu 

retirei e substituí mais Sistemas de Crença em volta e dentro do vírus. Enquanto eu fiz isso, eu 

observei o vírus se transformar em uma coisa completamente diferente e sair do corpo. Ela foi 

ao médico e foi testada para ver se o herpes tinha ido embora. Os resultados para herpes 

vieram todos negativos e nunca mais voltaram. 

      Os vírus têm a habilidade de penetrar na consciência coletiva humana e são desenvolvidos 

para uma pessoa em particular porque eles compartilham os mesmos Programas negativos 

que o “hospedeiro” no qual eles infectam. Em alguns casos, os vírus são mantidos e 

escondidos em diferentes Níveis de Crença. Quando você está em uma sessão de Trabalho da 

Crença com um cliente você pode achar que ele tem um vírus. 

     Lembre-se que um vírus é um invasor alienígena em cada célula. Fisicamente e 

microscopicamente, um vírus pode se parecer como um robô. Muitas iniciativas irão encontrar 

que o vírus é um invasor alienígena, mas qualquer coisa que é alienígena ao corpo irá aparecer 

na forma de um invasor alienígena. 

     Todos os vírus têm a habilidade de mudar rapidamente e se transformar em algo diferente 

para que possa sobreviver. Uma vez, eu usei um tom ou vibração para destruir o vírus. Esse 

tom vem do Sexto Plano em uma união com o Sétimo. Como processo, a pessoa deveria ir 

acima até Deus, e então através de Deus ir até o Sexto Plano, que é onde você pega o tom 

específico para enviar pelo corpo, então mova o tom acima ou abaixo para se unir a vibração e 

mutação do vírus. Você pode também comandar que a bactéria ou vírus tenham uma forma 

que seja harmoniosa para o corpo, ou comandar que o corpo esteja em perfeito equilíbrio e 

harmonia e então fortaleça o sistema imunológico.  Isso irá transformar os microorganismos 

em uma forma diferente e inofensiva                   
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      Para nos proteger de vírus nós mudamos as Crenças que estão os atraindo para nós, e 

então transformamos o vírus com o Trabalho da Crença ao mesmo tempo. Isso muda o 

Sistema de Crença do vírus para que ele não tenha que nos atacar para poder sobreviver, 

dessa maneira nós o transmutamos para uma forma de vida inofensiva ao hospedeiro. Desde 

que micróbios têm uma consciência coletiva, tudo que precisamos fazer é mudar a nossa 

consciência coletiva para que então os micróbios não tenham a necessidade de serem atraídos 

pelas nossas emoções. 

     Nós não queremos fazer dos vírus nossos inimigos e comandar que eles saiam porque os 

vírus podem ser a melhor maneira para administrar medicações. Mais propriamente, nós 

devemos testemunhar o vírus mudar para uma forma que seja inofensiva. Um vírus vai através 

da parede da célula e usa o nosso DNA ou RNA para se replicar, então ele pode chegar ao 

núcleo da célula, que é um lugar onde eu fiz uma descoberta. Existe uma espécie de organismo 

micro plasmático que ataca a mitocôndria e causa doenças. A mitocôndria tem seu próprio 

DNA e isso também deve ser trabalhado. Isso está presente em todas as pessoas que eu vi com 

distrofia muscular. 

     No grande esquema da vida nós somos atraídos uns aos outros pelos atributos negativos 

que nós compartilhamos mais do que pelas qualidades positivas. Os vírus são atraídos pelos 

atributos negativos da pessoa, porque negatividade faz uma pessoa ficar fraca em todos os 

níveis, físico, mental, e espiritual. 

      Os vírus nos utilizam como o seu comunicador vocal para a sobrevivência. Quanto mais 

velho for o vírus, mais esperto ele será. Vírus mais novos, como a AIDS, não são muito 

desenvolvidos, porque esses vírus matam os seus hospedeiros. 

      Pessoas intuitivas precisam estar conscientes que com a simbiose entre o hospedeiro e o 

vírus, o vírus aprenderá a enviar formas de pensamento em uma tentativa de controlar o 

hospedeiro, como por exemplo, conseguir fazer a pessoa parar de tomar a medicação que está 

matando o vírus ou a bactéria. Mais uma vez, pergunte ao Criador o que realmente está 

acontecendo na situação. 
 

Remédios Intuitivos 

Vírus e Bactérias Mantidos nos Níveis de Crença 

      Vírus e bactéria podem penetrar na consciência coletiva humana. Eles se atraem para as 

pessoas  porque partilham os mesmos programas negativos que o “hospedeiro” que eles 

infectam. Trabalhe nas crenças da pessoa e o vírus mudará.  

       Herpes e Hepatite se parecem com robôs quando vistos intuitivamente, então é bom 

lembrar que o que você está vendo não são alienígenas, mas mais propriamente vírus, um tipo 

diferente de invasor. Examine para ver se a pessoa acredita que a doença é uma punição ou 

tem programas como “Eu tenho que ficar doente”. O vírus é atraído até você quando você e o 

vírus têm os mesmos sistemas de crença. O vírus tem quatro níveis de sistemas de crença, o 

mesmo que os humanos. Pergunte ao “Criador de Tudo Que É” quais sentimentos devem ser 

trabalhados para que o vírus tome então uma nova forma que seja inofensiva ao hospedeiro. 
 

Micro Plasma  

     Um micro plasma está ao mesmo tempo entre um vírus e uma bactéria. Trabalhe em 

assuntos importantes e em questões de culpa. 
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Nanobactérias 

     Uma nanobactéria é uma bactéria que foi descoberta recentemente e que cresce muito 

devagar. Ela causa placas nas veias e tem uma casca de cálcio. Quando alguém bebe leite 

homogeneizado de vaca a nanobactéria usa o cálcio morto dentro do leite. Ela o utiliza para se 

esconder sistemas de defesa do corpo.  

As nanobactérias foram descobertas recentemente pela medicina convencional.  

 

Príons 

     Um príon é uma proteína. A maioria dos príons são benéficos para a natureza. O cérebro 

humano tem muitos príons para que os neurônios possam funcionar. Nós conhecemos melhor 

os príons através da doença da vaca louca, quando uma proteína nociva cresce fora de 

controle, e mexe com o cérebro de uma vaca. Ela se liga à outra proteína e mexe com a cadeia 

de proteínas, e destrói a cadeia dessa forma. 

 

Remédio Intuitivo para a Doença da Vaca Louca 

     Peça ao “Criador de Tudo Que É” que mude isso e para te mostrar enquanto você está 

executando uma cura para a Doença da Vaca Louca. Testemunhe o processo. A maioria dos 

príons são benéficos, então é melhor não comandar que todos os príons sejam removidos do 

corpo.  

 

Metais Pesados 

     Vírus e bactéria são atraídos pelos metais pesados por causa da fraqueza que eles causam 

ao corpo. O corpo é feito de metais pesados, tais como o zinco, cálcio e magnésio, mas alguns 

metais não foram destinados ao corpo humano, como o alumínio e o mercúrio. Esses metais 

pesados são venenosos e podem ser a raiz de muitas doenças no corpo. Para a pessoa com 

metais pesados, é sugerido usar alguma coisa para limpar o corpo delicadamente. 

     Se você está no espaço da pessoa fazendo um escaneamento do corpo e você vê manchas 

brilhantes em seu corpo, talvez isso signifique que ela possui metais pesados. Cálcio, 

magnésio, zinco, Ácido Alfa-lipóico (ALA), Ômega 3, COQ10 e tem sido descoberto que muitos 

tipos de folhas verdes retiram do corpo os metais pesados indesejados. Limpe o corpo 

perguntando ao Criador como limpá-lo da maneira mais elevada e melhor. Quando você faz 

desintoxicação de metais pesados, você retira sentimentos ligados às memórias antigas que 

eram retidas por eles.  

 

Remédios Intuitivos para Metais Pesados 

O curador não deve comandar que todos os metais pesados saiam do corpo porque somos 

feitos de metais pesados, tais como o cálcio e o zinco. Eles são parte vital da nossa estrutura 

molecular. É melhor perguntar ao Criador de Tudo Que É o que fazer, desde que todo mundo é 

diferente e as toxinas devem ser retiradas do corpo em uma quantidade feita sob medida para 

o indivíduo. 

 

•Alumínio: Existem muitas fontes diferentes de alumínio. O alumínio pode ser uma das causas 

para o Alzheimer e o Parkinson. 

•Fluoreto: Faz a pessoa envelhecer mais rápido e deixa substâncias no corpo. 

•Ferro: Oxida naturalmente dentro do corpo. É perigoso em alto nível. 

•Chumbo: Causa depressão, insanidade, câncer e doenças imunológicas. 
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 •Manganês: O manganês é necessário para regular o açúcar no corpo, mas em muita 

quantidade pode fazer a pessoa ficar louca. Assassinos psicopatas possuem níveis altamente 

elevados em seus cérebros.  

•Mercúrio: O mercúrio faz a pessoa  ficardeprimida e pode causar muitos tipos de câncer. Ele 

talvez possa se juntar a outros metais pesados no corpo. Peça ao Criador de tudo Que É que te 

mostre ele. Ele é tóxico em qualquer quantidade. O selênio, o coentro ou a pectina tiram o 

mercúrio do corpo. Essas substâncias se juntam ao mercúrio nas obturações de amálgama e 

extraem o mercúrio delas. Por essa razão, é sugerido que primeiramente você retire as 

obturações de amálgama, e então faça a limpeza. 

•Prata: Oxida no corpo naturalmente. Em altos níveis é perigoso. O abuso de prata coloidal 

fará a pele ficar azul. 

•Metais pesados: Para tirar do corpo metais pesados indesejados tome cálcio, magnésio, 

zinco, ALA, Ômega 3, COQ10 e muitas folhas. Limpe o corpo perguntando a Deus como limpá-

lo da maneira mais elevada e melhor. Quando você faz desintoxicação de metais pesados, você 

retira sentimentos relacionados às antigas memórias que estavam retidas por eles. 

 

Toxicidade de Metais Pesados 

Metal     -    Efeito                  -          Encontrado Em              -     Remédio     

Mercúrio         Depressão                                Obturações de Amálgama              Limpeza do Fígado 

                          Tendências Suicidas               Vacinas Antigas Contra Gripe        Algas Azuis (Cianobactérias) 

                          Perda de Audição                   Tinta                                                   Clorela  

                          Perda de Memória                                                                              Selênio 

                          Parkinson                                                                                              Vitamina C 

         Alzheimer 

                          Ansiedade 

                          Autismo 

Cádmio            Doenças Cardiovasculares     Café (vestígios)                                  Zinco Quelato 

                          Cânceres                                   Tabaco                                                Cálcio 

                                                                              Pão Branco (vestígios)                     Aminoácidos 

                                                                              Baterias 

                                                                              Tintas 

Chumbo          Falta de Força de Vontade      Tinta Velha                                      Manjericão 

                          Cárie Dentária                          Canos D’água Velhos                      Alecrim 

                          Alergias                                      Lata de Estanho (*Latão)              Repolho Roxo 

                          Disfunções Neurológicas        Tabaco                                              Chá de Camomila 

                          Esclerose Múltipla                    Tinturas Velhas para Cabelo        Vitamina C 

                          Irritabilidade de Fadiga           Fungicida                                         Vitamina E 

                          Desordens dos Nervos 

Alumínio          Alzheimer                                  Alguns Antiácidos                           Semente de Abóbora 

                          Demência                                  Fermento Químico                          Pimenta Caiena  

                          Senilidade                                  Pasta de Dente                                Repolho Roxo 

                          Tumores                                     Antiperspirantes  

                          Disfunção dos Rins                   Aspirina Tamponada 
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Envenenamento por Mercúrio 
Porcentagem de 1320 respondentes indicando presença de sintoma 

 

Sintoma                                                                               Porcentagem 

 

Irritabilidade inexplicável                                                                                          73.3 

Períodos de depressão constantes ou muito freqüentes                                    72.0 

Dormência e formigamento nas extremidades                                                     67.3 

Urinação freqüente durante a noite                                                                        64.5 

Fadiga crônica inexplicável                                                                                        63.1 

Pés e mãos frias mesmo em temperaturas moderadas quentes                       62.6 

Sensação de inchaço a maior parte do tempo                                  ________   60.6 

Dificuldade em lembrar ou no uso de memória                                                    58.0 

Inexplicável raiva repentina ou não solicitada                                                       55.5 

Constipação em uma base regular de tempo                                                         54.6 

Dificuldade de tomar decisões mesmo que sejam simples                                 54.2 

Tremores ou sacudidas de mãos, pés, cabeça, etc.                                               52.3 

Contração do rosto e de outros músculos                                                               52.3 

Experimenta freqüentes cãibras nas pernas                                                           49.1 

Constante ou freqüente sinal ou ruído nos ouvidos                                             47.8  

Fica freqüentemente sem fôlego                                                                              43.1 

Azia freqüente ou recorrente                                                                                    42.5 

Coceira excessiva                                                                                                         40.8 

Erupções inexplicáveis na pele, irritação na pele                                                   40.4 

Constante ou freqüente gosto metálico na boca                                                   38.7 

Apreensivo, Trêmulo, Nervoso                                                                                  38.1 

Desejo constante de morte ou intenção suicida                                                    37.3 

Insônia freqüente                                                                                                        36.4 

Dores inexplicáveis no peito                                                                                       35.6 

Constantes ou freqüentes dores nas juntas                                                            35.5 

Taquicardia                                                                                                                    32.4 

Retenção inexplicável de fluídos                                                                                28.2 

Sensação de queimação na língua                                                                             20.8 

Fica com dor de cabeça logo após comer                                                                 20.1 

Diarréia freqüente                                                                                                        14.9 

 

Para mais informações Ligue 1_800-331-2303 Saúde Científica (*Scientific Health) 
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Sensibilidade Química 

     A sensibilidade química é um problema grave para muitos Americanos. Os nossos corpos 

estão ficando sobrecarregados com sintéticos químicos. O pior acusado, e o mais 

predominante, é o formaldeído. O formaldeído é um químico industrial produzido a partir do 

metanol, gás natural, e alguns dos baixos hidrocarbonetos de petróleo encontrados 

largamente no material de isolamento de espuma de uréia-formaldeído usado em casas  e 

casas móveis. 

 

Algumas fontes de Formaldeído (vestígios)  

 

Fibras Sintéticas                                                                                     Verniz de Madeira 

Fertilizantes                                                                                            Revestimentos de Parede 

Pesticidas                                                                                                Esmalte de Unha 

Antiperspirantes                                                                                    Tapetes 

Xampus                                                                                                    Celofane  

Spray para cabelo e produtos para cabelo                                        Soluções para Limpeza                         

Sabões detergentes                                                                               Cremes Contraceptivos  

Líquidos para limpeza bucal                                                                 Cosméticos 

 Dentifrícios                                                                                             Químicos para Limpeza à Seco                                                                                             

Produtos Germicidas                                                                             Esmaltes & Tintas Látex 

 Desodorantes de ar                                                                              Amaciante de Roupas                                                                                                                                  

Desinfetantes                                                                                         Lenço de Papel 

Tinturas e tecidos tingidos                                                                   Espuma de Isolamento 

Adesivos                                                                                                   Plástico 

Ceras                                                                                                         Madeira Compensada 

Polimentos                                                                                               Papel de Jornal 

Tecidos Sintéticos                                                                          Absorventes 

Síntese de algumas vitaminas – especialmente A & E                     Pasta de Dente       

 

 

O Que Pode Causar um Estado Desequilibrado 

 

Poluição Ambiental 

•Monóxido de Carbono 

•Fábricas Químicas – Plásticos, Solventes, Pesticidas 

•Refinarias 

•Usinas de Tratamento de Resíduos 

•Chuva Ácida 

•Sprays para Tratamento do Solo – Herbicidas, Fungicidas, Pesticidas 

•Micotoxinas – Cryptosporidium 

 

Poluição Eletromagnética  

•Monóxido de Carbono 

•Freqüências de Comunicação 

•Telefones 

•Aparelhos Elétricos 

•Transformadores 
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Campos Magnéticos – Impacto Direto 

•Construções de Aço e Vigas Estruturais 

•Armações de Cama, Automóveis, Aeronaves, Produtos Dentais, Óculos, Jóias, Fivelas de Cinto, 

Grampos de Cabelo, Sutiãs com arame. 

 

Radiação de Substância Tóxica 

•Materiais de Limpeza Doméstica, Pesticidas, Tapetes e Estofamentos, Tecidos Sintéticos, 

Esfregão de Espuma, Poliuretano, Plástico. 

 

Ingestão Tóxica 

•Comida- Químicos Nocivos, Conservantes, Realçadores de Sabor. 

•Drogas- Fenol, Derivados do Álcool, Agentes Contendo Sintéticos. 

•Bebidas- Açúcar Refinado, Adoçantes Artificiais. 

 

Lugares onde se Escondem Radiações de Campo Magnético e Substâncias Tóxicas 

 

No Local de Trabalho: 

Construções de Aço 

Iluminação 

Tapete 

Revestimento de Parede 

Maquinaria 

Ferramentas de Potência 

Equipamento de Escritório 

Telefones 

 

Em Casa: 

Estofamento de Espuma 

Tecidos 

Tapete e Estofamento 

Cortinas 

Tapeçaria 

Eletricidade nas paredes e no Chão 

Produtos de Limpeza para Cozinha 

Luzes 

Aparelhos Domésticos 

Quarto 

Paredes 

Cortinas 

Colchões 

 

Para diminuir as dificuldades de impedir uma intoxicação por metais pesados, a pessoa deve 

primeiramente procurar por um médico, desde que existem meios efetivos disponíveis para 

lidar com esses problemas. 
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Crise de Cura Através da Limpeza 

Uma crise de cura pode se manifestar e trazer à tona a memória de diversas questões do 

passado, como por exemplo, antigas infecções, toxinas, trauma de algum acidente, e assim por 

diante. Esteja consciente que durante o processo de limpeza, essas emoções e sintomas 

podem se parecer reais, mas na realidade, são apenas fantasmas do passado. Faça o Trabalho 

da Crença antes de começar a limpeza, isso fará o processo mais suave. 

 

Alimentação Alcalina 

     A alimentação alcalina irá fazer o corpo se tornar um lugar inabitável para parasitas, 

bactérias, vírus, fungos e outros micróbios. Quanto mais positiva a pessoa for, mais alcalino 

será o seu corpo. Quanto mais negativa a pessoa for, mais ácido o seu corpo será. 

 

O Milagre do PH 

       O corpo precisa estar alcalino cerca de 7.2 a 7.4 para que você possa resistir aos parasitas, 

germes, bactérias, e outros desafios. O seu corpo é equipado para lutar contra vírus, bactérias 

e parasitas, mas se o corpo está muito ácido, o sistema imunológico se estressa e essas 

entidades podem ficar fora de controle. 

        Pepino, espinafre, abacate, bromelaína, bananas e outras folhas fazem você ficar mais 

alcalino. A maioria das frutas é acidífera. Qualquer órgão que estiver fora de equilíbrio irá 

voltar ao equilíbrio quando você estiver alcalino. 

         A limpeza, segundo Stanley Burroughs, a “Limpeza Mestra”, usando suco de limão e 

xarope Maple classe B (Maple Syrup) e um pouco de pimenta caiena, alcaliniza e limpa o 

corpo. 

 

*Todas as informações desta tabela foram retiradas de ”The PH Miracle” / “O Milagre do PH” 

de Robert Young. 

 

Vegetais                                            Alcalino+                                                Ácido- 

Vagem                                                          +0.5          Cenoura                                         +9.5                                    

Aspargos                                                      +1.1          Limão                                              +9.9 

Alcachofra                                                    +1.3         Beterraba Fresca                           +11.3 

Confrei                                                          +1.5         Azeda                                              +11.5 

Couve (colheita da primavera)                 +2.0         Espinafre                                        +13.1 

Alface                                                            +2.2         Alho                                                 +13.2 

Cebola                                                           +3.0         Aipo                                                 +13.3 

Couve-Flor                                                    +3.1         Tomate                                           +13.6 

Nabo Japonês (primavera)                        +3.1          Repolho, Fresco                            +14.1 

Nabo Sueco                                                  +3.1          Endívia, Fresca                              +14.5 

Repolho Branco                                           +3.3          Abacate                                         +15.6 

Couve (colheita de inverno)                      +4.0          Rabanete                                       +16.7 

Couve-Lombarda                                         +4.5          Pimenta Caiena                            +18.8 

Alface de Cordeiro                                      +4.8           Palha                                              +21.47 

Ervilha (fresca)                                             +5.1          Erva rabo de cavalo                      +21.7 

Couve-Rábano                                             +5.1           Trigo selvagem                             +22.6                                                                                                                 

Abobrinha Italiana                                      +5.7           Dandélio                                        +22.7 

Repolho Roxo                                              +6.3           Clorofila de Kamut                        +27.6 

Talos de Ruibarbo                                       +6.3           Clorofila de Cevada                      +28.7 

 

20 



_____________________________________________________________________________ 

Raiz-forte                                               +6.8           Broto de Soja                                                +29.5 

Alho-Poró (bulbo)                                 +7.2           Semente Germinada de Rabanete           +28.4 

Agrião                                                     +7.7            Semente Germinada de Chia                    +28.5 

Espinafre, colheita de Março             +8.0            Alfafa                                                             +29.3 

Nabo                                                       +8.0            Pepino (fresco)                                            +31.5 

Limão-Galego                                         +8.2           Erva de Trigo                                                +33.8 

Cebolinha                                               +8.3            Rabanete negro de verão                          +39.4 

 
Grãos & Legumes Orgânicos Não-Armazenados 

Arroz Integral                                        -12.5            Tofu                                                               +3.2 

Trigo                                                       -10.1            Feijão- verde                                                +12.0 

Sêmola de Trigo-mouro (Fagópiro)   -0.5              Soja, fresca                                                   +12.0 

Painço (Milho Miúdo)                          -0.5               Feijão Branco Miúdo                                  +12.1  

Espelta (variedade de trigo)                -0.5             Soja Granulada (soja moída e cozida)      +12.8 

Lentilha                                                   +0.6             Grãos de Soja( germinados)                      +26.5 

Farinha de Soja                                      +2.5             Lecitina de Soja, pura                                 +38.0 

 

Nozes e Sementes 

Trigo em Grão                                        -11.4             Castanha-do-pará                                       -0.5                                    

Nozes                                                        -8.0              Semente de Gergelim                                +0.5 

Sementes de Abóbora                            -5.6             Semente de Cominho                                 +1.1 

Sementes de Girassol                             -5.4             Semente de erva-doce                               +1.3  

Nozes de Macadâmia                             -3.2             Semente de Cominho-Armênio                +2.3          

Avelã                                                         -2.0              Amêndoa                                                      +3.6 

Semente de Linho                                   -1.3 

 

Gorduras (Fresca e Óleos Comprimidos a Frio) 

Óleo de Girassol                                      -6.7              Óleo de Borragem                                     +3.2 

Manteiga Clarificada Indiana (Ghee)  -1.6               Óleo de Semente de Linho                      +3.5 

Leite de Coco                                           -1.5               Óleo de Prímula                                        +4.1 

Azeite de Oliva                                        +1.0              Lipídios Marinhos                                      +4.7 

 

Água 

Água Destilada                                         (neutro)       Água de Coco Fresca                                +9.04 

 

Peixe 

Peixe de Água Doce                                 -11.8 

 

Raízes 

Milho                                                           -9.6              Ostra                                                        -5.0 

Batata armazenada                                  +2.0              Fígado                                                      -3.0 

                                                                                           Vísceras de Carne                                 -3.0 
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Carne, Aves e Peixe 

Carne de Porco                                          -38.0             Peixe Marinho                               -20.0 

Carne de Vitela                                          -35.0             Galinha                                            -18.0 a 22.0 

Carne de Boi ou Vaca                                -34.5            Ovos                                                -18.0 a 22.0 

Ostra                                                             -5.0              Fígado                                              -3.0 

Vísceras de Carne                                       -3.0 

 

Leite e Laticínios 

Queijo Duro                                                -18.1            Queijo Homogeneizado                 -1.0 

Queijo Quark                                              -17.3            Soro de leite coalhado                   +1.3 

Creme                                                          -3.9 

 

Pão, Biscoito (Grãos Armazenados/ Massa Fermentada) 

Pão Branco                                                 -10.0             Pão de Cereais                                -4.5 

Biscoito Branco                                          -6.5               Pão de Centeio                               -2.5 

Pão de Trigo                                               -6.5 

 

Nozes 

Pistache                                                       -16.6             Macadâmia                                     -11.7 

Amendoim                                                  -12.8             Castanha de Caju                           -9.3 

 

Gorduras   

Margarina                                                    -7.6               Manteiga                                         -3.9 

Óleo de Milho                                             -6.5 

 

Doces 

Adoçantes Artificiais                                                -26.5          Frutose                                      -9.5 

Açúcar Branco (Açúcar Refinado)                          -17.6         Açúcar Demerara                    -9.5  

Açúcar de Beterraba                                                -15.1         Lactose                                      -9.4 

Melaço                                                                        -14.6         Xarope de Malte de Cevada -9.3       

Adoçante “Dr. Bronner” de Malte de Cevada     -9.8           Xarope de Arroz Integral        -8.7 

Rapadura                                                                    -9.6           Mel                                             -7.6 

 

Condimentos 

Vinagre                                                        -39.4       Maionese                                                   -12.5 

Molho de Soja                                            -36.2       Ketchup                                                      -12.4 

Mostarda                                                     -19.2 

 

Bebidas  

Bebidas Alcoólicas                                    -28.6 a -38.7   Café                                                        -25.1 

Suco de Frutas Adoçado com                                           Vinho                                                     -16.4 

Açúcar Branco                                            -33.4                Suco de Fruta, Embalado, Natural   -8.7 

 

Chá (Preto)                                                 -27.1                  

Cerveja                                                        -26.8 
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Frutas 

“Rose Hips” (fruto da rosa)                      -15.5     Morango                                                        -5.4 

Abacaxi                                                        -12.6     Mirtilo                                                             -5.3 

Mandarina                                                   -11.5    Framboesa                                                      -5.1 

Banana, madura                                         -10.1    Ameixa Amarela                                            -4.9 

Pêra                                                              -9.9       Ameixa                                                            -4.9 

Pêssego                                                        -9.7       Tâmara                                                           -4.7 

Mamão                                                         -9.4       Cereja, doce                                                  -3.6 

Laranja                                                          -9.2       Melão Cantaloupe                                       -2.5 

Manga                                                           -8.7       Suco de Figo em Pó                                     -2.4 

Tangerina                                                     -8.5       Pomelo (Grapefruit)                                    -1.7 

Groselha                                                       -8.2       Melancia                                                        -1.0 

Groselha Espinhosa, madura                    -7.7       Coco, fresco                                                  +0.5 

Uva, madura                                                -7.6       Cereja, azeda                                                +3.5 

Oxicoco                                                         -7.0       Banana, verde                                              +4.8 

Cassis                                                            -6.1 

 

Agora que já discutimos todas essas influências externas da saúde, nós iremos explorar os 

diferentes aspectos que vêm ao caso  sobre duas pessoas que são afetadas por esses. 

 

Exemplo de Preparação de um Homem para a Cura: 

     Para ajudar a cura de uma pessoa é útil saber o motivo dos fatos que você poderá se 

deparar. Vamos dizer que um homem vem até você para ser curado. Você entra no espaço 

dele e vê todas as coisas que estão acontecendo em sua vida. Ele tem quarenta anos e está 

divorciado há um ano e acabou de conhecer e de se casar com uma jovem moça de vinte anos. 

Ele pensa que sua ex-mulher é fria e insensível e ele tem duas filhas adolescentes e está 

pagando pensão alimentar a elas. Ele tem um bom emprego, é bem-sucedido e ambicioso. A 

jovem esposa quer uma casa no campo, e por que ele a ama ele pega um empréstimo para 

garantir isso. A casa tem chumbo que vem dos canos antigos, e a água que vem do poço é 

testada por bactérias, mas não por metais pesados. O que ele não sabe é que existem 

elementos de vestígios de arsênico e nitrato. A casa tem um pouco de mofo nas paredes, e 

tinta à base de chumbo (LBP). Mas, o novo casal se muda e em um redemoinho de atividades a 

sua nova mulher começa a renovar a casa. As contas começam a aumentar entre suas duas 

mulheres, a passada e a atual. Ele fica muito ocupado no trabalho para poder gerar renda para 

pagar todas essas contas e começa a tomar café pra ficar acordado ao dirigir da sua casa no 

campo. Ele reclama a um amigo dizendo que não tem nenhuma energia e o amigo dá algumas 

pílulas ao nosso herói para mantê-lo acordado. E porque ele passa tanto tempo no trabalho, a 

bela e jovem esposa tem um caso com o decorador de interiores. 

      Por volta de um mês depois a jovem esposa descobre que realmente ama o seu marido e 

termina o romance com o decorador. Em remorso, ela confessa tudo ao seu marido. Magoado 

e enfurecido durante algum tempo ele finalmente decide perdoá-la. Infelizmente, o decorador 

deu ao nosso casal de presente uma herpes. Para aumentar o problema, uma das filhas do 

nosso herói fica grávida e a ex-mulher o está assinalando incessantemente por dinheiro e 

apoio. Agora impossibilitado de dormir, ele vai ao médico para receber algumas pílulas para 

dormir. Então! O nosso herói tem intoxicações por metal pesado, está respirando fungo, 

usando excitantes e tranqüilizantes, e tem herpes, com mais estresse dentro do corpo do que 

o corpo pode suportar. O corpo atinge a um nível sobrecarregado. Para controlar 
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e condensar todas essas toxinas e emoções ele cria um lugar para colocá-los. O corpo cria 

câncer na próstata como uma reação a todas as toxinas. Agora depois de tudo isso ele vem até 

você para ser curado. Ele precisa de ajuda em suas percepções de sua própria vida. Primeiro 

ensine a ele qual é a sensação de ser amado. Talvez ele sinta como se qualquer pessoa que ele 

ame irá traí-lo. Ensine que ele merece ser amado, qual a sensação de ser saudável, e de estar 

em equilíbrio. Também, ele terá que se limpar dos metais pesados, dos fungos e dos mofos, e 

ainda por cima o hábito das drogas. Você pode testemunhar o Criador curar a pessoa, mas se 

todos os outros fatores não forem postos em equilíbrio, o câncer poderá retornar. 

 

Exemplo de Preparação de uma Mulher para a Cura: 

     É interessante notar que eu tenha feito leituras em casais divorciados sem que eles nunca 

soubessem que o outro estivesse vindo me ver. 

      Uma mulher vem até você para ser curada. Você entra no espaço dela e vê todas as coisas 

que estão acontecendo em sua vida. Ela tem quarenta anos e se divorciou a um ano de seu 

marido que se casou novamente com uma jovem mulher de vinte anos. Ela pensa que o seu 

ex-marido é um porco insensível e odeia nova esposa dele. Ela tem duas filhas adolescentes 

das quais ela é responsável quase que unicamente. Ela nunca teve um emprego fixo e agora 

tem que manter um. O divórcio lhe deu uma casa grande, mas ainda existem contas junto a 

ela. As garotas adolescentes estão descontroladas, então para tomar conta das crianças sua 

mãe se convida para ficar na casa, com quem a mãe tem uma relação amor-ódio. Ela começa a 

trabalhar cedo, trabalha até tarde e começa a usar efedrina para ficar acordada ao dirigir 

desde sua casa. Ela reclama a uma amiga que ela não tem energia e que ganhou peso e então 

a amiga deu a nossa heroína algumas pílulas para lhe ajudar. A fábrica onde ela trabalha como 

secretária é uma fábrica química e ela fica exposta a vapores perigosos algumas vezes. 

Infelizmente, ela entra em um romance de recuperação emocional no trabalho, somente para 

descobrir que o homem é casado. Vamos chamar o homem de “Peter”. 

         A mulher está machucada e enraivecida por todo o tempo e eternidade e decide jurar 

nunca mais estar com nenhum homem. Infelizmente, Peter deu a ela um presente de 

separação, o da Clamídia. Para aumentar o problema, uma de suas filhas fica grávida e se 

torna necessário pedir constantemente dinheiro e apoio ao ex-marido. Agora impossibilitada 

de dormir ela vai ao médico para tomar alguns antibióticos (para a Clamídia) e pílulas para 

dormir. Então! Nossa heroína tem intoxicações químicas, faz uso de excitantes e 

tranqüilizantes, acabou de pegar Clamídia, tem ódio interno, e mais estresse do que o corpo é 

capaz de suportar. O Corpo se encontra em um nível sobrecarregado, e para controlar e 

condensar todas essas toxinas e emoções ele cria um lugar para colocá-las. O corpo cria câncer 

nos ovários como reação a todas as toxinas. Após tudo isso ela vem até você para ser curada. 

Primeiro nós precisamos ensinar a ela qual é a sensação de ser amado. Talvez ela sinta que 

qualquer pessoa que ela ame irá traí-la. Ensine a ela que ela merece ser amada, qual a 

sensação de ser saudável, de estar equilibrado, assim como a de liberar todo o ódio interior. 

Também, ela tenha que mudar de emprego, e parar de usar drogas. Você pode ver o Criador 

curando a pessoa, mas se todos os outros fatores que estão criando o câncer não forem postos 

em equilíbrio, o câncer poderá voltar. 
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A Natureza dos Curadores 

    De maneira geral, existem dois tipos diferentes de curador com os quais eu me relacionei no 

ensino desse trabalho; aqueles que servem a todo mundo e aqueles que pensam que se eles 

se tornarem um curador poderoso todos irão servi-los. (Ambos, aliás, são disfuncionais!)  

     O primeiro tipo esquece o amor a si mesmo. Essa pessoa está constantemente procurando 

pela alma perdida e solitária que precisa de ajuda. (Isso pode ser um trabalho em tempo 

integral). Essa pessoa quer ajudar toda a humanidade e chora quando os outros estão 

machucados. Esse tipo de pessoa deixa as outras pisarem nela. Elas estão tão ocupadas 

ajudando as outras que não estabelecem fronteiras. Geralmente elas não entendem qual a 

sensação de amar a si mesmo ou de saber que Deus as ama. Finalmente o corpo físico é 

afetado e elas se encontram muito sozinhas quando elas precisam de amor. O perigo com esse 

tipo de pessoa é que elas podem ficar doentes simplesmente em um esforço para receber 

amor através da doação. 

    O outro tipo de curador se encontra do outro lado da escala. Eles esperam que o mundo os 

venere e os adorem. Esse tipo de curador tem amor por si mesmo, o que é bom. Só que eles se 

amam demais e se esquecem de amar aos outros durante o processo. Esse tipo de pessoa 

serve apenas a si mesma, e quer que todos os outros as amem e as sirvam. Esse tipo de pessoa 

precisa entender qual é a sensação de amar outra pessoa, ou que elas podem amar Deus em 

retorno. 

     Esses dois tipos básicos de pessoas têm o mesmo sentimento, mas com motivações 

diferentes. Existem aqueles que servem demais e aqueles que servem muito pouco. Eu sei que 

mesmo antes de termos nascido nós sabíamos que em algum momento de nossas vidas nós 

iríamos dar um passo acima e nos tornar curadores. 

     Você pode se enquadrar em qualquer uma dessas categorias dependendo do dia e de como 

você se sente na hora. Equilíbrio é a chave e esses dois tipos de pessoa precisam encontrar 

algum lugar no meio do caminho, a serviço e com amor pela espécie humana, sem esquecer de 

si mesmo. 
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Segundo Dia: Sistema Ósseo 
 

Componente Emocional/ Físico  

O sistema ósseo está ligado ao chakra coronário, e como tal é um “diapasão” espiritual para 

influências espirituais. Os ossos são os mais fáceis de enxergar quando você começa a realizar 

os primeiros escaneamentos de corpo. A força da vida brilha dentro, fora, e em torno dos 

ossos, fazendo com que eles somem força com a vida. Os ossos vivos são de muitas cores, não 

apenas branco. Eles produzem glóbulos vermelhos (hemácias) e glóbulos brancos (leucócitos) 

e fornecem apoio estrutural ao corpo. O sistema ósseo é extremamente fácil de ser curado e é 

feliz em cooperar. 
 

As Células Sanguíneas 

     As células sanguíneas são criadas dentro dos ossos mais largos. O corpo decide qual célula 

sanguínea é necessária: glóbulo branco, glóbulo vermelho ou plaqueta sanguínea. Os glóbulos 

vermelhos têm um mecanismo de autodestruição que destrói o seu núcleo para poder ter mais 

oxigênio nas células do corpo. Glóbulos vermelhos vivem por 90 dias. Os ossos os produzem 

através das células-tronco. 
 

Plaqueta Sanguínea 

     As plaquetas sanguíneas vivem por três dias, mas alguns glóbulos brancos podem ser 

chamados de células T, e podem ser tão velhos quanto você. Todas as células do seu corpo 

têm memória perfeita. Quando alavancada de forma correta, qualquer célula pode se 

transformar em célula-tronco, que pode se transformar em qualquer célula que seja preciso. 
 

Os Ossos e a Espinha 

     Os ossos e a espinha se alinham quando os músculos relaxam. É a tensão nos músculos que 

impede que os ossos estejam alinhados. É necessário realizar trabalho intuitivo nos músculos 

ao mesmo tempo em que nos ossos. Lembre-se, o Criador de Tudo Que É irá tomar conta 

disso. 

      Porque os ossos nos mantêm em pé, eles pensam que são a parte mais importante do 

corpo. Tudo é baseado nos ossos: os ligamentos, músculos, e o sistema nervoso. Os ossos são 

o centro do que nós somos. Os ossos estão diretamente conectados ao chakra coronário, e por 

causa disso, eles são o diapasão espiritual; por isso, o ditado popular “Eu sinto em meus ossos” 

(* “I feel it in my bones”). Sempre que você trabalha com os ossos, você trabalha também com 

a cartilagem. A parte frontal da costela é feita de cartilagem para que nós possamos respirar, 

enquanto a parte de trás é feita de ossos. O esterno é cartilagem. 

       Quando estiver realizando uma cura no osso, se lembre de trazer para o corpo energia 

adicional; de outra maneira, o corpo irá roubar cálcio de outros ossos, especialmente de ossos 

da bacia. Os ossos são obedientes às mensagens intuitivas e escutam o que lhes é dito em uma 

cura. Ferimentos podem estar ligados a crenças subconscientes. Você deve ser muito 

cauteloso com o cliente quando existirem questões emocionais nos ossos porque geralmente 

são questões relacionadas à confiança e apoio na vida.  
 

Conheça os Ossos 

     Quando você está dentro do espaço de uma pessoa durante uma leitura, os ossos adoram 

mostrar a sua grandiosidade para você. Quando você vai dentro dos ossos, eles se parecem 

como uma luz líquida, cintilante, incandescente. Quando um leitor se conecta ao “Criador de 

Tudo Que É” através do chakra coronário, o magnésio assim como o cálcio são utilizados e 

precisam ser substituídos com bons suplementos. 
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Questões no Ombro: Dar apoio demais às pessoas e carregar o peso do mundo em seus 

próprios ombros são algumas das crenças mantidas na região dos ombros. Lembre-se, os ossos 

têm a ver com estrutura e apoio. 

 

Questões na Parte Inferior das Costas: Crenças que são guardadas na parte inferior das costas 

têm a ver com a conexão da pessoa com o Criador de Tudo Que É,com o apoio da fonte e com 

problemas financeiros. Instale o “saber qual é a sensação” de abundância. Pergunte ao seu 

instrutor, a Fonte de Tudo Que É, por outras crenças relacionadas. 

 

Com Artrite Reumatóide: Os ossos se tornam rígidos e entrevados e a pessoa não quer mudar 

suas maneiras. Questões de culpa, teimosia e controle são alguns dos sentimentos que se 

agarram à doença e impedem que a pessoa seja curada. 

 

Curando um Osso Quebrado 

           É possível curar um osso quebrado instantaneamente. Simplesmente vá até a fonte e 

comande que isso seja feito dizendo, “Criador de Tudo Que É, mude isso e me mostre. Grato. 

Está feito. Está feito. Está feito.” Testemunhe a cura. É possível colocar um manguito rotador 

de volta ao seu lugar em 30 segundos. Sempre peça à Fonte que te mostre o que fazer, e 

observe até que o processo esteja completamente terminado. 

 

Pescoço e Coluna Vertebral 

           A coluna vertebral irá se corrigir quando o corpo estiver relaxado, mas os músculos irão 

tirar a coluna do lugar de novo. Os músculos das costas e do pescoço, sempre muito certos de 

si, pensam que o que fazem está sempre certo. Os músculos envolvendo a espinha dorsal são 

os primeiros a testemunhar uma cura feita sobre ela quando é feita a correção da espinha. 

 

Problemas de Relaxamento da Espinha 

       Nas curas, a herança genética e a raça são fatores importantes e devem receber bastante 

atenção, porque cada raça, cultura, religião, etnia e classe tem sua crença especial, tanto 

negativa quanto positiva. Tenha orgulho de sua herança, mas esteja conscientemente atento 

dos seus Programas negativos para que você possa então corrigi-los para o seu mais elevado e 

melhor. Explore a possibilidade de o cliente ter problemas de aceitação de relaxamento e veja 

se eles entendem qual é a sensação do relaxamento. Esses programas irão guardar tensão e 

estresse nos músculos e ossos. 

 

Disco Comprimido, com Hérnia 

      Peça a Deus que te mostre o que deve ser feito e testemunhe o trabalho “feito”. Observe 

os músculos relaxando em volta do disco e observe enquanto ele se ajusta no lugar certo. Uma 

vez que a cura for feita, você deve dizer à pessoa que o disco está reparado, mas que ainda 

assim elas terão que relaxar e mudar os seus estilos de vida para evitar futuros ferimentos. 

Você terá que fazer na pessoa os Trabalhos da Crença e do Sentimento antes que ela possa ser 

verdadeiramente curada. Cinqüenta por cento dos problemas nas costas são causados por 

deficiências de vitamina e minerais. Ensine a eles como aceitar e receber amor e isso irá ajudá-

los com a absorção de suas vitaminas. Se próteses foram colocadas cirurgicamente nas costas, 

você pode realizar uma cura em volta das próteses mesmo assim. Não puxe ou incomode as 

próteses. Lembre-se, o Criador é o curador.  
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Exercício 

     Se encontre com os ossos, se encontre com as células dentro do esqueleto e observe as 

células fazendo sangue. Pergunte ao Criador de tudo Que É o que precisa ser feito para instilar 

Crenças e Sentimentos nos ossos. 

 

Crenças para Ossos: 

•Eu conheço a sensação de ser amado por Deus. 

•Eu sei como viver sem ter que sofrer. 

•Eu sei como viver sem lutar para estar perto de Deus. 

•Eu sei como viver sem me sentir abandonado por Deus. 

•Eu sei como viver sem me sentir rejeitado por Deus. 

•Eu sei como viver sem sentir que a minha vida foi roubada de mim. 

•Eu sei como viver sem sentir que devo fazer tudo sozinho. 

•Eu sei como viver sem carregar todo o peso do mundo em meus ombros. 

•Eu sei como viver sem me sentir sobrecarregado. 

• Eu conheço a sensação de dar. 

•Eu conheço a sensação de equilíbrio. 

•Eu conheço a sensação de estar equilibrado, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e 

espiritualmente. 

•Eu sei como viver sem ser um mártir. 

•Eu entendo a definição do Criador de dinheiro. 

•Eu conheço a sensação de estar perto do Criador o tempo todo. 

•Eu sei como viver sem medo de avançar (ossos das pernas). 

• Eu conheço a sensação do amor do Criador. 

 

Dentes 

     Os dentes devem ser considerados a mesma coisa que os ossos. Eles são cheios de luzes 

luminescentes, cheios de energia quando sorriem com alegria. 

 

Crenças nos Dentes 

     Os Sentimentos e Programas que foram criados durante a infância, durante visitas ao 

dentista, podem impedir as curas feitas sobre os dentes. 

Dentes de crianças se movem com facilidade porque eles ainda não estão incrustados nos 

ossos da mandíbula. Você pode comandar que os dentes cresçam de novo. Você pode 

endireitar os dentes intuitivamente. Os dentes são uma parte bastante básica do sistema 

ósseo e estão conectados energeticamente a todas as outras partes do corpo. Desafios nos 

dentes (infecções) criam problemas nos órgãos do corpo. Os questões escondidas são 

geralmente causadas por cáries embaixo dos dentes na mandíbula. Lembre-se, quando se trata 

de curar dentes, a prática leva à perfeição. Procure por Crenças limitadoras conectadas aos 

dentes. 
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Terceiro Dia: O Sistema Endócrino 
 

     Os humores e emoções são conduzidos pelo sistema endócrino. Os hormônios são 

mensageiros químicos e é interessante notar que a ciência moderna os identificou como 

cristalinos na estrutura enquanto são liberados para executar suas funções. Todos os órgãos 

que produzem hormônios fazem parte do sistema endócrino. A dopamina é liberada como 

uma recompensa no corpo para nos estimular a comer e a ter sexo. O corpo se comunica de 

duas maneiras, com hormônios, os mensageiros químicos no sangue, e com o Sistema 

Nervoso, através de impulsos elétricos. Esses dois modos de comunicação funcionam juntos. O 

sistema endócrino regula e equilibra todos os outros sistemas. O sistema endócrino regula as 

nossas emoções e as emoções contribuem para a saúde em geral. Se a emoção da alegria e 

amor é experimentada, o corpo irá se curar bem mais depressa do que se forem 

predominantes a raiva e o ódio. 

 

Exercício: 

      Ver o interior do corpo para observar o sistema endócrino.  

 

Esses são os três principais componentes do Sistema Endócrino: 

1. Glândulas: São um agrupamento específico de células ou órgãos. 

2. Hormônios: São mensageiros químicos secretados pelas glândulas em resposta ao 

estímulo.  

3. Receptores: São portões ou portas para que o hormônio provoque respostas das células.   

 

As Glândulas: 

•A Glândula pituitária (Hipófise) 

•A Tiróide 

•A Glândula paratireóide 

• A Glândula supra-renal 

•O Pâncreas  

•O Timo 

•A Glândula Pineal 

•As Gônadas (os ovários e testículos) 

 

Os Hormônios: 

•Polipeptídeo – que são complexos de proteína feitos de aminoácidos, conectados por 

ligações peptídicas que incluem: Hormônios da Pituitária Posterior, (EH, TSH, FSH, LH, e 

prolactina.) 

  

•Esteróides – são derivados de lipídios (colesterol). Porque os esteróides são uma base lipídica 

é importante ter acessível ao corpo os lipídios chamados Ômegas três, seis, e nove para que o 

corpo possa então produzir os seus esteróides. 

 

•Adrenocortical- produzido pelo córtex adrenal, chamado de Aldosterona e Cortisol. 

 

•Hormônios Sexuais- As gônadas secretam hormônios sexuais. Esses hormônios são chamados 

de Estrogênio e Progesterona nas mulheres e testosterona nos homens. 
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•Aminas- são derivadas da tirosina, um aminoácido que é encontrado na maioria das 

proteínas. Elas incluem os hormônios tireoidianos T4 e T3, catecolamina, epinefrina 

(adrenalina), noraepinefrina (também conhecido como noradrenalina) e dopamina.  

 

Os Receptores: 

     Os receptores são portões para as células. Um hormônio irá agir somente sobre uma célula 

que possui um receptor para esse mesmo hormônio. 

   

•A Pituitária regula algumas das glândulas endócrinas e seus hormônios através de hormônios 

tróficos liberando hormônios inibidores. 

 

•O Hipotálamo também libera hormônios tróficos. 

 

• A regulação química controla os hormônios. Um exemplo disso é a forma como a glicose 

afeta os níveis de insulina. 

 

•O Sistema Nervoso regula alguns hormônios que afetam as emoções, tal como o estresse. 

 

•Os Feromônios são hormônios liberados no ar pelo corpo por muitas razões, assim como para 

atrair um parceiro. Crianças liberam feromônio para atrair os seus pais e eles irão transformar 

esses hormônios para combinar com a composição química do pai, especialmente, se o pai não 

for o pai biológico. A mãe pega esses hormônios e muda a composição do seu leite, 

fornecendo anticorpos de acordo com as necessidades da criança. 

 

•Para os vegetarianos e seguidores da dieta de Atkins, o erro mais comum é o da falta de 

ingestão de lipídios adequados.  

 

Ervas e Vitaminas para Sistema Endócrino: 

•Ômega 3 encontrado em peixes  

•Ômega 6 encontrado na Prímula –da -Noite 

 

Ervas para Estrogênio 

•Cohosh-preto – possui vários efeitos colaterais 

•Maca- usada para dar energia e força 

•Prímula –da -Noite - para o colesterol 

•Damiana- para aumentar a fertilidade 

•Raiz de Alcaçuz- adiciona estrógeno, ajuda os adrenais e não deve ser dado a alguém que está 

usando cortisona artificial. 

 

Remédio para Adrenais Exaustas: 

     É sugerido usar DHEA. Na maioria dos casos, o DHEA irá começar a recuperar os adrenais 

por volta de uma semana, a não ser que você esteja usando cortisona. Se você teve câncer 

sexual, você não pode usar o DHEA. É sugerido usar cinqüenta miligramas (mg) para uma 

mulher e cem miligramas para um homem. É melhor diminuir gradualmente o DHEA, para que 

o corpo possa começar a produzi-lo novamente. Se um médico receita cortisona à pessoa 

durante tempo excessivo e com uso prolongado, os adrenais começam a encolher até 

sumirem. Sugiro dar DHEA para ajudar a recuperar os adrenais, e sugiro que a pessoa diminua 

gradualmente a cortisona bastante lentamente. Também é importante se alcalinizar como 

mostrado no primeiro capítulo. 
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Sentimentos a Serem Ensinados ao Sistema Endócrino 

     O ensino desses Programas não irá eliminar emoções importantes de alguém. Se as 

emoções estão equilibradas no corpo, elas são para o nosso benefício. O treinamento de um 

“sentimento” específico irá simplesmente equilibrar as emoções e dará à pessoa escolha 

consciente para mudar. 

•Eu sei como viver sem raiva. 

•Eu sei como viver sem depressão. 

•Eu sei viver sem medo. 

•Eu sei viver sem arrependimento. 

 

Sentimentos para a Tireóide 

•Eu tenho a definição do Criador de como me expressar com os outros. 

•Eu conheço a sensação de ser escutado. 

•Eu sei que o que eu tenho a dizer é importante. 

 

Crenças Mantidas nas Adrenais 

     Em muitos curadores, as adrenais estão muito cansadas, porque eles retêm a energia de: 

•”Eu devo salvar o mundo.” 

•”Eu tento fazer todo mundo feliz.” 

•”Eu tenho que querer ajudar as outras pessoas.” 

•”Eu tenho que trabalhar em mim incessantementei.” 

•”Para que eles me amem, eu tenho que cuidar deles.” 

•”O mundo é um lugar frio e áspero porque eu tenho a necessidade de servir.” 

 

     Substitua todos os programas que dizem “Eu devo” ou “Eu tenho que” por “Eu escolho” ou 

qualquer outra coisa que o Criador te diga. 

 

Downloads para o Sistema Endócrino 

•Eu entendo com relaxar. 

•Eu entendo qual é a sensação de relaxar. 

•Eu entendo como me divertir. 

•Eu sei como tomar decisões facilmente. 

 

     Curadores talvez tenham programas como: “Eu tenho que salvar o mundo”, ou “Eu preciso 

salvar o mundo”. Mude esses programas para “Eu escolho mudar o mundo”. Acalante as 

adrenais com amor incondicional e dê energia de Deus à pessoa. 

 

Remédio Intuitivo para o Sistema Endócrino 

     Faça o comando “Criador, mude isso e me mostre. Equilibre os hormônios e as substâncias 

químicas nesse corpo para o mais elevado e melhor. Grato. Está feito. está feito. Está feito.” 

Testemunhe o processo como realizado. 

      Cada hormônio tem um tipo diferente de receptor nas células. Eles se cruzam na corrente 

sanguínea, mas não interagem diretamente entre si.  

 

Doenças do sistema endócrino:                                           Doenças da Tireóide: 

Síndrome de Cushing                                                             Doença de Graves 

Doença de Addison (insuficiência adrenal crônica)          Hipertireoidismo 
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As Substâncias Químicas do Corpo e Os Mensageiros Químicos 

 

Substância                    Local                                               Efeito                    Exemplo Clínico 

 

Acetilcolina                   Muitos núcleos espalhados        Excitatório ou      A doença de Alzheimer                         

                                        por toda parte do cérebro e       inibitório              (um tipo de demência 

                                        medula espinhal. Áreas de                                         senil) está associada a 

                                        nervos dos núcleos se                                                 uma redução dos 

                                        estendem até muitas áreas                                       neurônios secretores 

                                        do cérebro e da medula                                             de acetilcolina. A 

                                        espinhal.Também                                                        miastenia grave  

                                        encontrada na junção                                                 (fraqueza dos músculos 

                                        neuromuscular do músculo                                        esqueléticos) é                                                      

                                        esquelético e em várias                                              resultado de uma  

                                        sinapses do SNA.                                                         redução dos receptores 

                                                                                                                                 de acetilcolina. 
 

 

Monoaminas                Uma pequena quantidade       Excitatório ou         Cocaína e anfetaminas 

Noradrenalina              de pequenos núcleos                inibitório.                aumentam a liberação e 

                                        dentro do tronco cerebral.                                        e bloqueiam a  

                                        As vias nervosas se                                                      re-captação neuronal  

                                        estendem desde os                                                     de noradrenalina.    

                                        núcleos até muitas áreas                                           resultando em um 

                                        do cérebro e da medula                                             super-estímulo dos 

                                        espinhal. Também em                                                 neurônios  

                                        algumas sinapses do SNA.                                          pós-sinápticos.  
 

 

Serotonina                       Uma pequena quantidade        Geralmente        Envolvida com o humor, 

                                           de pequenos núcleos                 inibitório            ansiedade, e indução do 

                                           dentro do tronco cerebral.                                    sono. Os níveis de  

                                           As vias nervosas se                                                  serotonina são elevados 

                                           estendem desde os                                                 na esquizofrenia  

                                           núcleos até muitas áreas                                        (ilusões, alucinações, e 

                                           do cérebro e da medula                                          retraimento).    

                                           espinhal. 

 

Dopamina                        Confinada a uma pequena        Geralmente        Mal de Parkinson 

                            quantidade de núcleos e           excitatório          (depressão do controle 

                                           de vias nervosas. A                                                   motor voluntário) é  

                                           distribuição é mais                                                   resultado da destruição  

                                           restrita do que a da                                                  de dopamina – 

                                           noradrenalina ou da                                                neurônios secretores. 

                                           serotonina. É encontrada                                       Drogas usadas para   

                                           também em algumas                                               aumentar a produção  

                                           sinapses do SNA.                                                      de dopamina induzem 

                                                                                                                                ao vômito e a   

                                                                                                                                esquizofrenia. 
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Histamina                         Hipotálamo, com vias          Geralmente              Nenhuma indicação  

                                           nervosas para muitas            inibitório                  clara de patologias 

                                           partes do cérebro e da                                            associadas à histamina. 

                                           medula espinhal.                                                      A histamina  

                                                                                                                                aparentemente está 

                                                                                                                                envolvida com                         

                                                                                                                                o despertar do sono, 

                                                                                                                                secreção do hormônio 

                                                                                                                                pituitário, controle da 

                                                                                                                                circulação cerebral, e 

                                                                                                                                termorregulação. 

 

Aminoácidos 

 

Ácido                                        Os neurônios secretores        Na maioria           Drogas que  

gama-aminobutírico              de GABA na maior parte       das inibições         aumentam a função 

(GABA)                                     do tempo controla                  pós-sinápticas      do GABA têm sido 

                                                  atividades em seus                 do cérebro;           usadas para tratar a 

                                                  próprios territórios e              algumas                epilepsia (descarga 

                                                  normalmente não estão        inibições                excessiva do  

                                                  envolvidos com a                    pré-sinápticas       neurônio). 

                                                  transmissão de uma               na medula 

                                                  parte do SNC até a                  espinhal. 

                                                  outra. A maioria dos 

                                                  neurônios de CNS têm 

                                                  receptores de GABA. 

 

Glicina                                       Medula espinhal e                 A maioria                A estricnina  

                                                   Cérebro. Assim como            inibidora dos          tóxica se encontra 

                                                   o GABA, a glicina produz      pós-sinápticos       nos receptores 

                                                   predominantemente             na medula             de glicídio. 

                                                   efeitos locais.                          vertebral. 

 

 

Glutamato                                Bastante espalhado               Excitatório         Drogas que                  

monossódico                           dentro do cérebro e da                                      bloqueiam o  

e aspartame                             medula espinhal,                                                 glutamato   

                                                   especialmente nas                                              monossódico ou o 

                                                   vias nervosas que                                               aspartame estão em 

                                                   ascendem ou                                                        desenvolvimento. 

                                                    descendem na medula                                       Essas drogas podem 

                                                    espinhal ou em vias                                            prevenir convulsões 

                                                    que percorrem de                                               e degeneração neural  

                                                    uma parte à outra do                                          causadas pela 

                                                    no cérebro.                                                           super-excitação. 
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Óxido Nítrico                          Cérebro, medula                 Excitatório          Bloquear a produção de 

                                                  Espinhal, glândula                                            óxido nítrico pode 

                                                  adrenal B3, plexo                                             evitar avaria pelo AVC  

                                                  intramural, nervos do                                      (derrame cerebral). O 

                                                  pênis.                                                                  estímulo à liberação  

                                                                                                                               de óxidos nítricos é 

                                                                                                                               usado para tratar da  

                                                                                                                               impotência. 

 

Neuropeptídeos                     Vastamente                         Geralmente        Os receptores dos  

endorfinas e                            distribuídos no                     inibitório             opiáceos morfina e 

encefalina                                SNC e no SNP.                                                    encefalina nos  

                                                                                                                                neurônios  

                                                                                                                                pré-sinápticos e 

                                                                                                                                reduzem a dor       

                                                                                                                                bloqueando a 

                                                                                                                                liberação do 

                                                                                                                                neurotransmissor. 

 

Substância P (SP)                     Medula espinhal,             Geralmente           A substância P é um 

                                                    cérebro, e neurônios      excitatório             neurotransmissor  nos 

                                                    sensoriais associados                                      trajetos de transmissão 

                                                    à dor.                                                                  da dor. Bloquear a  

                                                                                                                                liberação da substância  

                                                                                                                                P através da morfina  

                                                                                                                                reduz a dor. 

 

 

 

 

SNA – Sistema Nervoso Autônomo 

SNC – Sistema Nervoso Central 

SNP- Sistema Nervoso Periférico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 



Quarto Dia: O Sistema Digestivo 
 

Exercício  

Intuitivamente, passe por todo Sistema Digestivo descendo desde a boca, e então, observe o 

Sistema Endócrino, seguido pelo Sistema Ósseo. 
 

Enzimas da boca 

     As enzimas da boca ajudam a digerir amido, assim como destroem bactérias poderosas 

enquanto elas entram no corpo. Essas enzimas são engolidas junto com a comida e descem 

pelo esôfago para ajudar na digestão da comida. O pâncreas libera ácido para dissolver a 

comida quando ela alcança o estômago. Então, o fígado libera bile alcalina no começo do 

intestino delgado para evitar que o ácido corroa os intestinos. Todos os alimentos ingeridos 

são destruídos nos intestinos e digeridos para produzir energia. Todas os vestígios são postos 

para fora em direção ao cólon. O uso de dieta alcalina irá equilibrar esse sistema. 
 

O Estômago 

     O estômago está localizado ao lado esquerdo do corpo. O estômago pensa que está sempre 

ocupado e que é extremamente importante. Se a pessoa não sabe qual é a sensação de ser 

amado e aceito, o estômago é afetado e a comida não é digerida da forma apropriada. Se você 

fica com raiva porque comeu algo que você realmente não devia ter comido, há a possibilidade 

da comida não ser digerida corretamente por causa da sua emoção. Isso é o quão sensível o 

estômago é e é como a pessoa intuitiva pode permitir que as suas emoções afetem a sua 

saúde. 
 

A Via  Intestinal 

     Os intestinos produzem enzimas que ajudam a destruir os alimentos que são carregados 

pelas vilosidades intestinais através dos intestinos e pequenas aberturas para permitir que 

alimentos e nutrientes passem por elas. Minerais têm que ser ionizados para que possam se 

tornar suficientemente pequenos para serem absorvidos pelo intestino. Minerais coloidais 

podem ser absorvidos por plantas, mas são grandes demais para serem absorvidos pelo 

aparelho digestivo humano. Devido a uma dieta inadequada e talvez a outros fatores, algumas 

pessoas têm movimentos intestinais lentos. Você deveria ter movimentos intestinais por volta 

de uma meia hora depois de comer. Você terá movimentos intestinais regulares se você come 

os alimentos certos e se está alcalino para processá-los corretamente. Quanto mais você fizer 

os Trabalhos de Crença e do Sentimento, mais equilibrado se tornará o seu PH. O Trabalho de 

Crença sozinho pode ajudar um intestino preguiçoso. 
 

Abuso 

     O sistema digestivo é um local predominante no corpo e onde o abuso se encontra 

guardado. Crianças crescendo em meio a situações violentas não percebem que o abuso que 

estão sofrendo é ruim. Elas talvez aceitem isso como sendo uma coisa normal. As crianças se 

expressam por causa de abuso de maneiras diferentes. O que é registrado na cabeça de uma 

pessoa como sendo abuso pode não parecer abuso para outra pessoa. O abuso pode ser um 

tratamento médico dado a uma criança no qual ela não entende. Isso poderia ser um enema 

dado a uma criança. Se um adulto diz a uma criança, “Você é feio (a)”, ou quando crianças 

caçoam umas das outras, pode ser registrado como abuso. O corpo coleta essas memórias e as 

coloca em padrões dentro dos órgãos. Se uma pessoa testemunha abuso cometido à outra 

pessoa, o corpo também pode armazenar isso como sendo abuso. Quando passamos pelo 

canal intestinal podemos identificar e liberar essas memórias e programas antigos.                                                                   
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Crianças que Sofreram Abuso: 

      Isso inclui crianças que sofreram abuso físico, emocional, verbal, espiritual e sexual. 

 

Downloads para Abuso: 

•Eu entendo o que é a definição do Criador de amor. 

•Eu entendo qual é a sensação de ser amado. 

•Eu entendo qual é a sensação de ser estimado pelo Criador. 

•Eu entendo qual é a definição do Criador de como é amar a mim mesmo, estimar a mim 

mesmo. 

• Eu entendo qual é a sensação de amar, amar de verdade alguém. 

•Eu entendo o que é ser amado pelo Criador de Tudo Que É. 

•Eu entendo a definição do Criador de aceitação. 

•Eu entendo a definição do Criador de como é estar seguro, protegido e completamente 

amado 

•Eu sei como viver sem permitir que os outros abusem de mim. 

•Eu sei viver sem abusar de mim ou dos outros. 

 

***Pergunte ao Criador de Tudo Que É por quais sentimentos que a pessoa precisa. Tenha 

certeza que você os programa com a definição do Criador, perspectiva, qual é a sensação, 

como, quando, e que é possível, etc. Tenha certeza que as suas definições de tudo isso são as 

mesmas que as do Criador. Lembre-se, isso são apenas sugestões. Ouça o Criador para ver 

quais são as necessidades para cada indivíduo, porque cada indivíduo é único. Lembre-se, 

sempre verifique o seu trabalho. Lembre-se, não importa o que você esteja trabalhando com 

outras pessoas, certifique-se de si mesmo. Quanto mais desobstruído você se tornar mais 

facilmente você conseguirá se comunicar com o Criador. 

 

     Abuso repetitivo, ou “ritual de abuso”, é qualquer tipo de abuso que é cometido uma vez 

atrás da outra, constantemente, como um ritual. Não precisa ser necessariamente ritual 

satânico de abuso. Essas questões podem vir à tona nesse dia. 

     O abuso é mantido no corpo na área abdominal. A parte inferior do lado direito do 

abdômen retém abuso sexual, enquanto que a inferior do lado esquerdo do corpo retém 

abuso emocional. O plexo solar retém a vergonha. O fígado retém raiva. A região do baço 

retém medo e culpa. Com a permissão do cliente, o praticante pode tocar delicadamente essas 

áreas para trazer à tona essas questões. Faça com que o seu cliente ponha as mãos em seu 

próprio abdômen quando estiver trabalhando com o abuso. 

 

O Fígado 

     O fígado retém raiva antiga. Se o fígado está doente com cirrose, a pessoa irá ficar com 

raiva rapidamente. O fígado possui antigos Programas de ódio guardados. Pessoas com 

doenças de fígado precisam se livrar do ódio para que possam ser curadas.  

 

Emoções Retidas no Sistema Digestivo 

•Raiva 

•Ressentimento 

•Medo 

•Culpa 

•Abuso antigo 

•Habilidades para aceitar o amor                                                                   
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Programas do Sistema Digestivo 

•Eu conheço a sensação de viver sem medo 

•Eu sei como viver sem medo 

•Eu sei como viver sem ressentimento 

•Eu conheço a definição do Criador da sensação de estar a salvo. 

•Eu conheço a definição do Criador da sensação de estar protegido. 

•Eu conheço a definição do Criador da sensação de estar seguro. 
 

Colonterapia e Enemas 

     Um colonterapeuta pode ser benéfico em certas situações para estimular, limpar e 

desbloquear a parte inferior dos intestinos; de qualquer maneira, uma pessoa não deve usar 

demais ou abusar da colonterapia ou de enemas. Enemas de café e de erva-do-gato são 

benéficos em certas situações.  
 

A seguir se encontram os critérios a serem seguidos para um enema de café: 
 

•Adquira uma bolsa de água quente com aplicador anal, café orgânico, ou chá de erva-do-

gato, e água destilada. 

•Faça café ou chá de erva-do-gato e deixe esfriar até uma temperatura morna. 

•Encha a bolsa d’água com o conteúdo colocando o aplicador da tampa e o aplicador anal no 

final do tubo. 

•Prepare um banho de água quente para você e pendure a garrafa no chuveiro. 

•Mergulhe na água e insira o aplicador no ânus, soltando o chá ou café na partes de baixo dos 

intestinos até que você sinta necessidade de ir ao banheiro. 

•Continue o processo até que o chá o café tenham ido embora. 
 

Esse processo desintoxica e estimula o corpo todo. É bom para enxaquecas e desintoxica o 

fígado. Não faça muita colonterapia ou enemas ao mesmo tempo, porque é muito severo com 

o corpo. 
 

As Utilidades do Café 

•Se você não consegue dormir, ponha café moído dentro de cápsulas de gel. 

•Se você consegue dormir, tomar café irá te impedir de dormir. 

•Se você tem um fígado saudável, e bebe um copo de café, você ficará cansado ao invés de 

estimulado. 

•Tomar muito café desenvolve a formação de uma película sobre os neurônios do cérebro e 

você não pode se lembrar muito bem das coisas. De qualquer maneira , usar café 

ocasionalmente irá te ajudar a lembrar. 

•O café irá acalmar os intestinos se você tiver síndrome do cólon irritável. 

•Quando as adrenais começam a encolher (porque eles tomaram muita cortisona) o café irá 

ajudar. 

•Se as adrenais estão exaustas e você está muito cansado, o café te dá uma falsa energia e irá 

machucar as adrenais. 
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Doenças do Aparelho Digestivo 
•Úlcera- péptica e duodenal  

•Hepatite- A, B, C, D, E, F 

•Aflatoxina 

•Hérnia 

•Cirrose 

•Disenteria 

•Doença inflamatória intestinal 

•Pólipo 

•Bulimia e anorexia 

•Doença de Crohn 

 

 

Câncer 
•Garganta 

•Esôfago 

•Estômago 

•Intestinal 

•Cólon 

 

 

Parasitas do SistemaDigestivo 
•Tênia (*Solitária) 

•Oxiúro 

•Triquinose 

•Claviceps   
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Doenças Virais do Aparelho 
Digestivo 
Caxumba (Parotidite)  
 
Doença de inclusão 
Citomegálica (CMV) 
 
 
Hepatite A 
 
 
 
Hepatite B 
 
 
 
 
Hepatite C 
 
Hepatite D 
 
Hepatite E 
 
 
Gastroenterite Viral 

 
 
Vírus da Caxumba   
 
Citomegalovírus (CMV)  
 
 
Vírus da Hepatite A (HAV) 
 
 
Vírus da Hepatite B (HBV)  
 
 
 
Vírus da Hepatite C (HCV)  
 
 
 
Vírus da Hepatite D (HDV) 
   
 
Vírus da Hepatite E (HEV)  
 
 
Rotavírus ou Norovírus  

 
 
Inchaço doloroso das glândulas parótidas. 
 
Muito comum assintomática na maioria das vezes; da infecção inicial é 
contraída durante a gravidez, e pode ser prejudicial para o feto. 
 
Doença moderada, na maioria das vezes mal-estar; freqüentemente 
subclínica. Transmissão fecal-oral; baixo índice de mortalidade. 
 
Transmitido através do sangue e de outros fluidos do corpo, incluindo  a 
atividade sexual. Doença severa provavelmente causando danos ao 
fígado; cerca de 10% dos casos se tornam crônicos.  
 
Similar a Hepatite B, mas com muito maior probabilidade de se tornar 
crônico. 
 
Danos muito severos ao fígado com altos índices de mortalidade. Deve 
ser co-infectado com HBV. 
 
Similar a Hepatite A; Transmissão fecal-oral. Mulheres grávidas podem ter 
alto índice de mortalidade. 
 
 
Limitador de si mesmo. 

 
Doenças Fúngicas do Aparelho 
Digestivo 
Intoxicação por Clavíceps  
 
 
Intoxicação por Alfatoxina 

 
 
Micotoxina produzida 
pela claviceps purpúrea 
 
Micotoxina produzida 
pela Asperfillus flavus 

 
 
A ingestão causa problemas neurológicos ou circulatórios. 
 
 
A micotoxina provavelmente contribui para o câncer de fígado. 

Doenças Protozoárias do 
Aparelho Digestivo 
Giardíase  
 
 
Disenteria amebiana (amebíase) 
 
Criptosporidíase  
 
 
Diarréia infecciosa Cyclospora  

 
 
Giardia lamblia 
 
 
Entamoeba histolytica 
 
 
Cryptosporidium parvum 
 
 
 
Cyclospora cayetanensis  

 
Protozoários aderem à parede intestinal, pode inibir a absorção 
nutricional. Causa diarréia. 
 
 
A ameba lisa as células epiteliais do intestino, causa abscesso; índice de 
mortalidade significante. 
 
Largados com as fezes animais, o protozoário entra no abastecimento de 
água; causa diarréia limitadora de si mesma, mas pode ameaçar vidas se 
imunossuprimido.  
 
Normalmente ingeridas junto com frutas e vegetais; causa diarréia. 

 
Doenças Vermicidas do Aparelho 
Digestivo 
Infestação de Tênia  
 
 
 
Equinococose 
 
 
Infestação de Oxiúro 
 
Infestação de Ancilostomíase 
(*Amarelão) 
 
Ascaridíase (*Lombriga) 
 
 
Triquinose 

 
Taenia Saginata (tênia de 
vaca); T. Solium (tênia de 
porco); Diphyllobothrium 
latum (tênia de peixe) 
 
Echinococcus granulosus  
 
 
Enterobius vermicularis 
 
Necator americanus 
 
 
Ascaris lumbricoides 
 
 
Trichinella  

Os vermes vivem inteiramente da matéria intestinal não digerida 
resultando alguns sintomas; tênia de porco pode causar a formação de 
larvas em muitos órgãos (neurocisticercose) e causar danos; nesse caso, 
ovos, são infecciosos. Normalmente transmitido pela ingestão de larvas 
na carne. 
 
Forma de larva no corpo; pode ser bastante grande e causa danos. 
Transmitida pela ingestão de ovos de tênia. 
 
Coceira em volta do ânus. 
 
A larva entra através da pele. Grandes infestações podem resultar em 
anemia. 
 
Os vermes vivem inteiramente da matéria intestinal não digerida. 
Transmitido pela ingestão de fezes. Normalmente poucos sintomas. 
 
A larva enquista em músculos estriados. Transmitida pela ingestão da 
larva em carnes. Normalmente poucos sintomas, porém grandes 
infestações podem ser fatais.  



Doença                                              Agente Patológico                Comentários 
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Doenças bacterianas da Boca 
 
Cárie dental 
 
Doença periodontal 

 
Principalmente 
Streptococcus mutans  
 
Vários; principalmente 
Porphyromonas spp. 

 
Acúmulos de placa permitem a produção de ácido pela bactéria, 
formando buraco no dente. 
 
Presença de placa bacteriana inicia resposta inflamatória que destrói 
osso e tecido. 

Doenças Bacterianas do 
Aparelho Digestivo Inferior 
Intoxicação estafilocócica através 
de comida 
 
Shigelose (disenteria bacteriana) 
 
 
 
Salmonelose  
 
 
 
 
Febre Tifóide  
 
 
Cólera 
 
 
Vibrio parahaemonlyticus 
Gastroenterite  
 
V. vulnifucus 
Gastroenterite 
 
E. Coli Enterotoxigênica  
Gastroenterite 
 
E. Coli Enteroinvasiva 
Gastroenterite 
 
E. Coli Enterohemorrágica  
Gastroenterite 
 
Campylobacter  
 
 
Úlcera péptica de Helicobacter   
 
 
Yersínia  
Gastroenterite 
 
 
 
Clostridium perfringes  
Gastroenterite 
 
Bacillus cereus 
Gastroenterite 

 
 
Staphylococcus aureus 
 
 
Shigella spp. 
 
 
 
Salmonella spp.  
 
 
 
 
Salmonella typhi  
 
 
Vibrio cloreae  
 
 
V. parahaemonlyticus 
 
 
V. vulnifucus 
 
 
Escherichia coli  
 
 
Escherichia coli  
 
 
Escherichia coli 0157: H7 
 
 
Campylobacter jejuni  
 
 
Helicobacter pylori  
 
 
Yersínia enterocolítica  
 
 
 
 
Clostridium perfringes  
 
 
Bacillus cereus 
 

 
 
Exotoxina na comida causa rápido acesso de náusea, vômito e diarréia. 
 
As bactérias estão espalhadas nas fezes humanas, ingeridas, elas 
invadem e se multiplicam nas células epiteliais intestinais. A infecção se 
propaga às células vizinhas, causando danos aos tecidos e disenteria. 
 
Bactérias habitantes das vias intestinais animais contaminam alimentos, 
quando ingeridos, eles invadem e se multiplicam nas células epiteliais 
intestinais. Elas não invadem as células vizinhas, mas podem entrar na 
corrente sanguínea, causando náusea e diarréia. 
 
O agente patológico da tifóide está espalhado nas fezes humanas; 
período de incubação em torno de 2 semanas. Sintomas incluem febre 
alta, infecção disseminada, índice de mortalidade significante. 
 
Exotoxina causa diarréia com grande perda de água e de eletrólitos, não 
há invasão dos tecidos. 
 
Exotoxina causa diarréia relativa à cólera, mas geralmente moderado. 
 
 
Muito perigoso para pessoas sofrendo de doenças do fígado. 
 
 
Diarréia aquosa que parece forma moderada de cólera; típica “diarréia 
do viajante”. 
 
Enterotoxina causa disenteria semelhante à Shigella.  
 
 
Causa colite hemorrágica (evacuações muito sangrentas) e síndrome 
hemolítico-urêmica (sangue na urina, possível deficiência dos rins). 
 
Agente patológico microaerófilo encontrado nas vias intestinais animais; 
causa bastante comum de gastroenterite 
 
O agente patológico é adaptado para sobreviver no estômago, a 
presença leva à úlcera péptica. 
 
O agente patológico habita dentro das vias intestinais de animais; cresce 
lentamente a temperaturas de refrigerador. Pode ficar confuso com 
apendicite; os sintomas são dor abdominal e diarréia, normalmente 
moderado. 
 
Normalmente limita-se à diarréia. 
 
 
Pode tomar forma de diarréia ou náuseas e vômito; provavelmente 
causado por diferentes toxinas. 
 
 



Quinto dia: O Aparelho Respiratório 
Os Pulmões 

     Quando você estiver fazendo um trabalho de escaneamento do corpo, escute as canções 

que os órgãos cantam uns para os outros, parecidos com os tons de uma harpa. Observe os 

pulmões gargalharem e dando risadas com a alegria da Existência. Os pulmões estão cheios de 

alegria porque eles coletam a pura força da vida do ar e converte oxigênio em energia. Existem 

3 moléculas que carregamos conosco através das diferentes vidas: uma célula mestra no 

cérebro, uma na base da espinha dorsal e uma no coração. Quando nós respiramos, nós 

ativamos e conectamos todas as três. 
 

Exercício  

     Vá para dentro do corpo e comece pelas cavidades nasais, então desça até os pulmões para 

experimentar o Sistema Respiratório. 
 

Asma 

     Estudos provaram que crianças com asma e que estiveram sob estresse e ansiedade 

desenvolveram asma por causa de tensão. Os pulmões são muito sensíveis às emoções. Esses 

estudos também mostraram que crianças que foram permitidas a brincar fora de casa com a 

terra desenvolveram um sistema imunológico melhor que o de outras crianças, e a 

predominância de asma e alergias é consideravelmente menor. 
 

Choro Silencioso 

     Quando a mágoa não é liberada ela fica armazenada nos pulmões. Isso é o choro silencioso. 

Na maioria dos casos, essa mágoa é liberada pelas lágrimas. Existem indivíduos que nunca se 

permitem estarem magoados e muito dessa mágoa acaba se tornando desafio para elas nos 

pulmões. Essas emoções armazenadas podem causar danos físicos e enfraquecer o sistema 

imunológico. Quando você trabalhar nos pulmões para liberar antigas emoções armazenadas, 

trabalhe também com os adrenais. Se a pessoa tem problemas nas cavidades nasais, isso pode 

significar que elas precisam chorar para liberar as emoções que foram desenvolvidas. Os 

pulmões estão tão conectados ao Criador que enquanto você libera tristeza a sua conexão com 

o Criador se torna mais forte. Solidão é uma emoção que pode ser encontrada no pulmão. 
 

Sofrimento e Mágoa 

     O sofrimento influência os pulmões. Quando morre alguém que você ama profundamente, 

todas as células do seu corpo sofrem pela perda dessa pessoa. Se uma pessoa com uma 

conexão de DNA partilhada morre, subitamente o seu DNA não pode se conectar com o da 

pessoa em um plano físico. Por causa disso, o seu corpo passará por um processo de luto. Em 

alguns casos, esse processo de sofrimento irá terminar nos pulmões. Isso pode ser 

predominante em homens mais do que em mulheres. Homens carregam programas que não 

irão permiti-los sofrer para poder liberar a dor guardada pelo corpo. Muitas vezes eles têm a 

crença de que devem ser a pessoa forte. Esse congestionamento emocional se desenvolve nos 

pulmões na forma de sofrimento.  
 

Downloads para os Pulmões 

•Eu conheço a sensação de viver sem ser uma vítima. 

•Eu tenho a definição do Criador do que é chorar. 

•Eu conheço a sensação de viver sem arrependimento. 

•Eu sei conheço a sensação da definição do Criador de perdão. 

•eu sei como viver com alegria. 
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Programas do Curador 

     Confirme que você tem compaixão pelas pessoas com que você trabalha, sem contrair e 

armazenar as suas dores e tristezas. Teste a si mesmo por: “Tudo bem chorar se eu quiser” e 

“Eu conheço a sensação da compaixão.” 

 

Doenças do Sistema Respiratório 

•Pólipos  

•Pneumonia 

•Tuberculose 

•Câncer 

•Asma 

•Fungos – Histoplasmose – (fungo inundando os pulmões) 

•Enfisema 

•Infecções das Cavidades Nasais 

•Alergias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 42 



Sexto e Sétimo Dia: O Coração e o Sistema Circulatório 
A Necessidade de Amor 

     Foi feito um experimento para encontrar o efeito do estresse em organismos vivos. No 

experimento, um cachorro foi o objeto de teste. Seu dono deu amor e bons nutrientes ao 

cachorro. Então o cachorro foi levado para longe do amor de seu dono, ignorado e deixado 

sozinho. O cachorro desenvolveu leucemia. O que foi interessante sobre esse experimento foi 

que quando o cachorro foi devolvido ao amor de seu dono, ele melhorou. O coração, sangue, e 

sistema circulatório reagem ao amor de uma maneira positiva, mas podem também reagir a 

influências negativas através de doenças ou disfunções.        

     Se você não pode receber amor, você tem problemas no sistema circulatório. Quando o 

sistema circulatório tem um desafio, você trabalha com a maneira na qual as pessoas recebem 

sentimentos e formas de pensamento. Quanto mais desequilibrada a pessoa está, mais elas 

julgam mal o que está acontecendo em suas vidas. Se uma pessoa está com raiva ela pode 

julgar mal o sentimento e tomá-lo como pessoal.  

     O sistema inteiro é relacionado à habilidade de absorver alimentos, absorver pensamentos 

e absorver sentimentos que são benéficos ao seu corpo. Felicidade, raiva e sofrimento são 

úteis a você se estão em equilíbrio. Raiva em demasia não é útil para você porque você não 

pode absorver amor se está com muita raiva. Ensine à pessoa como viver alegremente. Elas 

irão aceitar as coisas de modo diferente. 
 

Células-Tronco  

     As células-tronco são criadas na medula óssea. As células-tronco podem se transformar em 

qualquer tipo de célula que precisarem. As células-tronco ajudam o corpo com qualquer coisa 

que ele precise.    
 

O Coração  

      Você é afetado pelos pensamentos das pessoas à sua volta. As companhias que você 

mantém é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para o seu coração. A pessoa 

com a qual você está deve ter uma vibração que combine com a sua própria vibração. É 

importante a comunicação com a pessoa. Você pode estar com a sua alma gêmea e não saber 

disso, porque você não está se comunicando com ela. Trabalhe com o sangue e o coração para 

aprender a se comunicar. Se você se apóia em pensamentos negativos, isso irá secar o seu 

corpo e criar o que você está se apoiando, tal como o enfarte. 
 

 Enfartes  

      Enfartes sempre estão relacionados a não receber amor. Pessoas com problemas de 

coração são espertas e desatentas ao fato que são uma cruz para outras pessoas. Se alguém 

fez cirurgia de ponte de safena, é típico que elas tenham temperamento curto. Depois de um 

enfarte, é suposto que a pessoa viva com menor capacidade de pulsação do coração. Essa 

condição pode fazer com que a pessoa crie Programas relacionados às pessoas em seu 

entorno.  As células do coração vivem enquanto o corpo funcionar e elas não se regeneram a 

não ser que você use trabalho-theta para criá-las. 

Programas do Coração 

•Eu entendo a definição do Criador de qual é a sensação de ser nutrido. 

•Eu tenho a definição do Criador de como me nutrir. 

            Todo mundo percebe você de um modo diferente. A maneira na qual nós percebemos 

nós mesmos, é refletida às outras pessoas. As pessoas estão te vendo do jeito que você se 

percebe. Como as pessoas estão te vendo? Como as pessoas te percebem? Você se sente 

escutado? As pessoas nas quais você entra em contato se sentem importantes? Quando elas  
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estão na sua frente, elas deveriam ser a pessoa mais importante do mundo. O amor, atenção e 

compaixão que você dá aos outros são os aspectos mais importantes sobre ser um curador. 

Você sabe como amar a si mesmo e receber amor de volta? Amaneira como você é capaz de 

interagir e de se comunicar com os outros é um aspecto importante na vida de qualquer um. 

 

O Sangue 

     O sangue é um grande comunicador para o corpo. Hormônios enviados através da corrente 

sanguínea nos comunicam o sentimento de estarmos tendo uma experiência de vida. Se nós 

temos qualidades escassas de comunicação, teremos então circulação sanguínea escassa em 

nosso corpo e vice-versa. Por exemplo, quando nós não somos capazes de falar alto e dizer 

‘não’ a alguém, geralmente há circulação sanguínea deficiente. As pessoas até ganharão peso 

por causa de emoções e lentidão, sangue que circula escassamente. 

      O sangue está relacionado a como você se percebe . Se a sua percepção sobre si mesmo é 

uma percepção saudável então o seu sangue irá fluir uniformemente pelo corpo, e os outros 

irão perceber você de uma maneira equilibrada. Os pensamentos que são enviados a você em 

retorno serão equilibrados, fazendo com que o sangue se regule uniformemente. 

       Vistos através de um microscópio, a célula sanguínea é amarela. É o ferro que faz o sangue 

ser vermelho, e se não houver oxigênio no sangue, ele aparecerá azul. Quando vemos muitas 

células acumuladas juntas, elas se parecem vermelhas. Glóbulos vermelhos vivem até 90 dias. 

Alguns glóbulos brancos T podem viver tanto tempo quanto a pessoa. As células T podem ficar 

adormecidas até que o vírus no qual elas são programadas para lutar contra apareça no 

sistema. Você pode ter apenas uma célula T que saiba como lutar contra o vírus, mas não 

obstante ela irá lutar contra o vírus. 

        A medula óssea produz plaquetas e glóbulos brancos e vermelhos. Glóbulos vermelhos 

não possuem núcleo. Glóbulos vermelhos têm uma “bomba relógio” que destrói seus núcleos 

depois de terem entrado na corrente sanguínea, dessa maneira eles têm mais espaço para 

carregar oxigênio para as células. Glóbulos vermelhos não podem ser testados para o exame 

de DNA porque não possuem núcleo. Se um glóbulo vermelho escapou com o seu núcleo, o 

baço, em resposta, destrói a célula. 

        Vá dentro do espaço de uma pessoa e se encontre com as células sanguíneas. Elas estão 

ocupadas e em uma grande correria. Visto de um modo psíquico, isso é muito divertido. 

Quando você está em uma leitura o mais provável é que você encontre metais pesados no 

sangue e no fígado. Esses podem ser vistos como forasteiros e parecidos com alienígenas. 

Quando você está em uma leitura e vê que a pessoa tem sangue grudento e lento isso significa 

que elas não estão recebendo muitas enzimas. Se você encontra um coágulo de sangue, pode 

haver outros coágulos em alguma outra parte da corrente sanguínea. 

 

Glóbulos Brancos e Vermelhos têm Funções Diferentes 

      Glóbulos vermelhos funcionam como tropas de provisão, entregando oxigênio às células e 

levando embora sobras de dióxido de carbono enquanto os glóbulos brancos, chamados de 

leucócitos, defendem de ataques destruindo invasores e removendo os fragmentos. Cinco 

tipos de leucócitos são estrategicamente organizados no corpo. 

•Neutrófilos lideram a luta no local de um ferimento, engolindo bactérias e partículas 

estranhas. 

•Eosinófilos combatem certas reações alérgicas e desintoxicam substâncias externas. 

•Basófilos liberam anticoagulantes e comprimem e dilatam para curar inflamações. 

•Linfócitos lutam contra micróbios de doenças e se acumulam em lesões cancerígenas. 

•Monócitos incham para se tornarem macrófagos, com capacidade de engolir grandes 

partículas inteiras. 
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Tipos Sanguíneos 

     Humanos têm três tipos de sangue O, B, e A. O tipo de sangue “O” foi o primeiro sangue a 

se desenvolver na antiguidade. 

•O antígeno tem a habilidade de produzir um anticorpo que irá repelir certa doença. O sangue 

tipo “A” possui o antígeno da proteína “A” e o plasma possui o anticorpo “B”. 

•O sangue tipo “A” pode receber transfusão de sangue tanto do sangue tipo “A” quanto do 

tipo “O”. 

•O sangue tipo “B” possui o antígeno “B”, e anticorpo “A”. 

•O sangue tipo “B” pode receber sangue dos tipos “B” e “O”. 

•Tipo “AB” significa que eles possuem os dois antígenos, e nenhum anticorpo. 

•O sangue tipo “O” irá receber somente sangue do tipo “O” que é o doador universal dos 

outros tipos de sangue. 

•Sangue AB é compatível a todos os outros.  

 

Pressão Sanguínea 

       Sem roupas sobre o braço, vire o braço para fora, dobre a manga da camisa acima do 

pulso, acima da dobra do cotovelo. O sistólico é a maior pressão que o sangue produz do 

coração. O de pressão mais baixa é o diastólico, que é quando o sistema está entre batidas ou 

a pressão de descanso. A pressão de todo mundo é diferente. Se há muita diferença entre os 

números do sistólico e do diastólico, há razão para alguma preocupação. Se o número mais 

baixo está muito alto, há muita pressão parada no sistema. Se o sistólico está alto ela está mais 

propensa a ter um derrame cerebral. Se alguém é muito agitado e tem pressão sanguínea 

baixa, então é possível que alguma coisa esteja errada. Sempre que há um bloqueio nas 

artérias carótidas há pressão sanguínea mais alta. 

 

Emoções do Sistema Circulatório 

Raiva 

      Desde que o sangue passa por todos os sistemas do corpo, todas as emoções entram em 

atividade dentro do sistema circulatório. Vistas intuitivamente, as células sanguíneas devem 

agir e se sentirem felizes, e não zangadas ou resolutas.  

 

O Coração Partido 

     Em uma leitura, a energia de um coração partido pode aparecer. Se o coração foi partido há 

tempo suficiente, ele começará a se mostrar no corpo físico através de um batimento cardíaco 

lento, preguiçoso, irregular e circulação pobre. No caso de um coração partido fisicamente de 

fato, o coração explode, fazendo a pessoa sangrar para fora de todos os poros. 

 

Programas do Sistema Circulatório 

       Tenha certeza que você sabe como receber e aceitar amor e nutrição de outros ou do 

Criador de Tudo Que É. Curadores freqüentemente possuem questões com o sangue porque 

eles dão aos outros o tempo todo. Por causa disso, o baço às vezes pode ficar cansado e o 

sangue se torna preguiçoso.  
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Questões Levadas no Sangue e nas Artérias 

•O fluxo sanguíneo deficiente causa pobre habilidade de nutrir a si mesmo. 

•O fluxo sanguíneo deficiente causa inabilidades para receber, aceitar e dar amor. 

•O fluxo sanguíneo deficiente causa dificuldades de “ir junto com a correnteza da vida”. Por 

essa razão, o fluxo sanguíneo deficiente pode causar “medo” da vida. 

•Comunicação com os outros. 

•Percepção de si mesmo. 

•As veias se contraem quando há mentira. 

•Algumas pessoas podem pensar que o mundo deve algo a elas ou que pessoas em sua vida 

devem alguma coisa a elas. Isso pode causar raiva. 
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Sétimo dia: O Sistema Linfático 
 

Exercício 

     Vá e olhe dentro do sangue. Fique menor que um glóbulo vermelho. Enquanto o leitor está 

na corrente sanguínea, os glóbulos brancos sentem que essa forma de pensamento é um 

invasor e tentam atacar a consciência da pessoa que está fazendo o “escaneamento”. Por 

causa disso, é melhor entrar no corpo delicadamente. Pensamentos são coisas reais e o corpo 

pode senti-los. Seja cuidadoso com seus pensamentos antes de escanear a pessoa e flua com a 

energia do corpo para que o corpo não fique traumatizado. 
 

O Sistema Linfático 

     O Sistema Linfático é usado para levar embora os resíduos das células, para liberar gordura, 

e para lutar contra infecções e parasitas. O sistema linfático cria células para o baço e para a 

glândula vascular quando você é jovem. 

 

O Baço 

     O baço guarda uma reserva adicional de glóbulos vermelhos e destroe glóbulos vermelhos 

que ainda possuem núcleo (células nocivas). Movimentos vigorosos pulsam o sistema linfático. 

O sistema linfático tem uma liberação rápida para tudo no corpo, por isso um câncer linfático é 

conduzido a todos os lugares do corpo. Se você não se move por aí o suficiente, os seus 

nódulos linfáticos se tornam inchados e você pode contrair mais infecções. Exercício físico 

previne isso. Você é o comandante; as células T são os seus tenentes e o sistema linfático é o 

seu exército. As células-T vivem tanto tempo quanto você viver e são especializadas. As 

células-T especializadas sabem como combater uma doença específica e quando elas são 

expostas a isso de novo, elas acordam novamente e começam a se reproduzir. O Sistema 

Linfático guarda as emoções de arrependimentos e confrontos, assim como o sentimento de 

desamparo e muitos outros também. As pessoas podem ficar perdidas dentro dos 

arrependimentos. Ensine a si mesmo a Definição do Criador do que é o perdão. 

 

Crenças 

     Ajude o seu sistema imunológico fazendo o download das definições do Criador sobre esses 

programas. 

•Eu sei como cuidar de mim mesmo. 

•Eu sei como respirar o sopro da vida. 

•Eu entendo como lidar com o confronto. 

•Eu sei como interagir com os outros. 

•Lutar pelo seu direito de ser. 

•Saber como dizer não. 

•Saber como viver sem permitir que pessoas tirem vantagem de você. 

•Eu sei como ter o respeito das pessoas pelos meus limites. 

 

Confronto 

     Quando o seu cérebro está equilibrado e você tem serotonina o suficiente, o confronto é 

fácil de ser controlado. Algumas pessoas pensam que estão sob ataque constante o tempo 

todo. Isso pode criar doenças imunológicas no sistema linfático. Muitos dos sistemas de crença 

guardados no sistema linfático têm grande relação com as mesmas crenças que parasitas, vírus 

e bactérias. E mais, se você tiver muito mercúrio no corpo, isso o fará combativo e 

possivelmente, suicida. 
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Programas de Confronto 

Faça o Download da Definição do Criador para os programas a seguir usando as frases do 

Primeiro Dia. 

•Eu sei como sentir a alegria da vida. 

•Eu sei como desfrutar a vida. 

•Eu sei como aprender com facilidade e sem esforço. 

•Eu conheço a sensação de que está tudo bem agir em defesa de mim mesmo. 

•Eu sei como viver sem permitir que o confronto me assuste. 

•Eu sei como confrontar alguém na maneira mais elevada e melhor. 

•Eu sei como estar ciente dos sentimentos de outras pessoas. 

•Eu sei como ser respeitoso. 

•Eu sei como ser afirmativo ao mesmo tempo. 

 

O Sistema Linfático 

 

Fígado 

•O fígado filtra, limpa e passa para o seus rins e sistema linfático o que ele não pode destruir. 

•Um fígado limpo mantém o seu sangue e os seus hormônios em equilíbrio. 

•Se você tem olhos verdes, supostamente, você tem que limpar o seu fígado. 

•Se você oprime o seu corpo com estresse, o sistema linfático fica atolado, o que significa que 

você está mais propenso às infecções. Pessoas que levantam peso são muito mais saudáveis 

que as outras porque os seus músculos põem as toxinas para fora. 

•O sistema linfático trabalha lado a lado com o Sistema Circulatório 

 

Purificadores da Linfa  

1. Vinagre de cidra de maçã (1 colher de sopa na água ou molho vinagrete). 

2. ½ limão na água. 

3. Luz amarela (luz contra mosquitos). 

4. Limpeza de Stanley Burroughs com limão.  

 

Critérios para o Sistema Linfático 

       Não use sutiãs com arame que sejam muito apertados, porque eles cortam a circulação do 

sistema linfático. Evite desodorantes, porque eles são tóxicos para o sistema. Se você beber 

um pouco de clorofila todos os dias você não precisará de desodorantes. O odor do corpo é 

um bom indicador do quão tóxico o seu corpo está. Quando você faz limpezas você emite um 

odor ruim (exceto para limpeza com óleo de oliva). Cânceres têm tipos diferentes de odor. 

Células cancerígenas podem voltar a serem células normais se o corpo voltar ao equilíbrio. 

Limpe com cuidado as toxinas para fora do corpo, e dê ALA. Pessoas com excesso de peso têm 

mais odores porque elas estão lutando contra toxinas. 

     Se você contrai câncer dentro do sistema linfático, ele se espalha por toda parte. Nesse 

caso, não faça massagens ou drenagem linfática porque isso iria espalhá-lo ainda mais (há 98% 

de chance de se espalhar mais rápido) e seria melhor realizar uma cura.  

      A linfa é o sistema de limpeza e defesa do corpo. As amígdalas fazem parte do sistema 

linfático. O baço faz parte do sistema linfático. O baço remove células sanguíneas velhas, 

produz glóbulos brancos e envia ferro aos rins. Se machucado, o baço é tão delicado que os 

médicos não podem costurá-lo e ele deve ser removido. O baço guarda um suprimento extra 

de sangue em caso de emergência. Se você vê um baço inchado isso geralmente é um vírus ou 

uma infecção. 
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O sistema linfático tem que pulsar para se limpar. O sistema linfático trata um câncer como a 

um vírus e incha para encapsular o câncer, mas ele passa pela cápsula e se espalha. O sistema 

linfático está vinculado a todas as partes do corpo. Ele destrói todos os lipídios, ou gorduras, 

no corpo. Toda e qualquer doença do sistema imunológico é mantida no sistema linfático. 

 

Minerais para Tirar Metais Pesados do Sistema Linfático: 

•O zinco atrai o chumbo (níveis mais baixos de cobre em grande quantidade). 

•O magnésio atrai o chumbo, o cálcio/magnésio atrai o cádmio. 

•O selênio atrai o mercúrio do corpo. 

•O mercúrio é uma das maiores causas da leucemia. 

 

Doenças do Coração: 

•Deficiência de ferro 

•Doença de Lyme 

•Aranhas Hobo 

•Carrapatos 

•Picadas de abelha 

•Anemia 

•Leucemia 

•Linfoma não Hodgkin (LNH) 

•Câncer de sangue 

 

Doenças do Coração e dos Sistemas Linfáticos 

•Leucemia 

•Varizes e hemorróidas 

•Câncer  

 

Ervas para o Coração e para os Sistemas Linfáticos 

•Raiz-vermelha 

•Trevo-vermelho 

•Bétula  

•Alfafa 

•Fitolaca 

•Bromelaína 

•Equinácea 

•Chaparral 

 

Minerais para o Sistema Circulatório 

      Ferro é bom para o sistema circulatório, mas a maioria das pessoas não tem baixos níveis 

de ferro. De qualquer modo, é bom saber que suplementos de ferro em grandes doses é 

tóxico, particularmente em homens. 
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Oitavo Dia: O Sistema Excretor e o Sistema Reprodutor 
 

Bexiga 

     A bexiga é o lugar onde é guardado ácido úrico para que ele possa então sair do corpo. A 

bexiga abriga antigos ressentimentos e raivas. 

 

Rins 

      O trabalho dos rins é manter a hidratação pelo corpo inteiro assim como se livrar do 

excesso de ácido úrico. Eles guardam raiva, ressentimentos e rancores. Se as pessoas não 

estão se curando, vá pela porta dos fundos, até os rins e faça o Trabalho do Ressentimento. 

 

Chakra Sexual 

      A abundância flui melhor quando o primeiro e o segundo chakra básico estão abertos e os 

Programas negativos estão limpos nessas regiões. Programas guardados nessa região do corpo 

podem ser provenientes de antigas raivas guardadas ou de abuso sexual. 

 

Moléstia  

      O abuso sexual é registrado toda vez que é dito à criança algo que a diminua e que diminua 

as suas estimas. Quando você limpar esses chakras, você terá mais abundância e o músculo 

pélvico abdominal tornará mais firme em mulheres. Também poderá haver questões de parto 

e por estar nesse planeta. Essas crenças serão diferentes dependendo da experiência cultural 

da pessoa. 

 

Puberdade 

       Crianças não estão conscientemente advertidas das incríveis mudanças hormonais em seus 

corpos durante o período em que estão crescendo rumo à adolescência. Garotos jovens têm 

um incrível impulso para reproduzir e começarão a se investigar. Garotos pequenos nascem 

com a mesma quantidade de testosterona que quando eles têm de quatorze a dezoito anos. O 

lobo frontal do cérebro não funciona corretamente até que você tenha mais ou menos vinte e 

dois anos. Particularmente meninos jovens não vêem a conseqüência de seus atos, e vêem as 

coisas como se elas fossem doadas. Eles precisam ser ensinados que assim que você 

compartilha o seu corpo, você compartilha conhecimento de DNA com outra pessoa, que o 

sexo é sagrado e incrivelmente lindo.  

 

Homossexualidade 

      Alguns meninos nascem com um hormônio receptor para o hormônio masculino ao invés 

de hormônios femininos e são realmente homossexualmente orientados. A homossexualidade 

existe entre os humanos desde muito tempo. Talvez isso seja a maneira para a natureza lidar 

com a superpopulação. Outras pessoas se tornam assim por causa de abuso durante a infância. 

Pessoas bissexuais liberam feromônios e são atraídos por ambos feromônios, tanto masculino 

quanto feminino. Essas pessoas são delineadas para a energia de outra pessoa. Como um 

ThetaHealer, aceite todas as pessoas pelo que elas são. 
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Gene da Monogamia 

      A pessoa que tem um gene da monogamia irá naturalmente querer um só parceiro. Em 

torno de 70% das mulheres têm esse gene e em homens em torno de 50%. Se uma pessoa não 

tem o gene da monogamia e tem um caso, essa pessoa provavelmente não se sentirá culpada. 

Para a pessoa que tem o gene, um caso na maioria dos casos não é uma opção. De qualquer 

maneira, se a pessoa que tem esse gene tiver um caso, elas irão sentir culpa. Quando duas 

pessoas fazem amor com intimidade e amor uma pela outra, focada em seu parceiro, pode 

haver uma conexão espiritual incrível. Para algumas pessoas é uma evolução amar mais de 

uma pessoa em completo romance, mas a evolução mais elevada é amar completamente um 

só parceiro romântico. 

 

Memórias Fetais 

      Todos os bebês debutam nessa Existência pelo ventre como uma mulher. Em algum ponto 

do período de gravidez, um jorro explode sobre o cérebro da criança e faz do feto com mais 

testosterona um menino. Todos nós temos a nossa marca especial. Não comande ao corpo 

que tenha uma marca perfeita! O corpo já acha que é perfeito. Comande que o corpo de um 

cliente se desenvolva da maneira mais elevada e melhor. Quando você observa uma criança à 

distância dentro do feto, a maioria dos bebês é muito orgulhoso e irá exibir suas genitálias se 

forem meninos ou meninas. No desenvolvimento fetal de seis semanas eles podem se parecer 

e se sentir como um menino, mas pode ser uma menina. Eles não saberão qual sexo são então 

apenas os olhe ao invés de perguntar ao bebê. Pode ser dramático para o bebê ser do sexo 

oposto ao qual os pais queriam, a criança ou deve “saber” disso intuitivamente, ou lhe foi dito 

verbalmente.  

      Se você for uma mulher que passou por aborto no passado, é útil se testar por 

arrependimentos e/ou uma batalha acontecendo dentro de alguém quanto aos aspectos 

positivos e negativos do aborto. Entenda que o espírito da criança irá voltar para habitar em 

outro corpo de mesma linha genética. Qualquer mãe que tenha culpa do passado sobre sua 

gravidez, aborto ou outros problemas durante a gravidez, deve liberar essa culpa à luz do 

Criador e qualquer Programa de crença inibidor deve ser liberado e substituído. 

        

Traços Genéticos 

      No DNA genético, apenas um gene ‘Y’ é necessário para fazer do feto um menino, o que 

significa que até 80% do código genético pode vir da mãe. Alguns genes são carregados 

diretamente pela mãe. A altura de um menino vem pelo lado da mãe. O bebê é fortemente 

afetado pelo estado emocional da mãe quando ainda está no feto. Ele pode desenvolver asma 

só por conta do estresse que a mãe experimenta. 

       Como um exemplo nós voltamos no tempo até o Havaí antigo. No Havaí antigo, eles 

possuíam anticoncepcionais; ficar grávida era uma escolha. Os pais eram proibidos de brigar 

enquanto a mulher estivesse grávida; a idéia sendo a de que o bebê se desenvolveria da 

melhor maneira, e o nascimento era sagrado. 

       Nas famílias onde se fala menos com suas crianças, o bebê tem uma tendência a se 

desenvolver menos mentalmente. É importante como a mãe pensa e age em relação à criança 

enquanto elas estão ficando mais velhas, porque isso também irá afetar o futuro valor próprio 

da criança. 

 

 Programa de Abuso 

•Perdão (perdão próprio)  
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•Se certifique que primeiramente você as ensina qual é a verdadeira sensação do amor, a 

perdoarem a si mesmos por terem sido abusados, e a perdoar os seus opressores. 

•Amor é ódio; Amor é dor, e outras crenças pervertidas. 

 

Câncer de Próstata 

      O câncer de próstata responde bem ao Trabalho da Crença. Essa aflição é normalmente 

causada por emoções mal-resolvidas de relações passadas, ou intoxicação por metais pesados. 

O câncer de próstata é muito cooperativo com o trabalho intuitivo de cura se for causado por 

metais pesados. Se a causa for emocional proveniente de relações, trabalhe nas emoções e 

crenças que estão conectadas a elas. Normalmente a pessoa está envolvida em relações 

abusivas, e precisam trabalhar rapidamente com o curador nas questões de relacionamentos 

para que então o câncer não continue desenfreado. Se o câncer de próstata começa a ir para o 

osso ele pode ser curado intuitivamente, mas é provável que volte a não ser que questões de 

relacionamento sejam liberadas. 

       O PSA sobe toda vez que alguém tem um órgão inchado, então se eles tiverem a bexiga 

inchada, ou o baço inchado, o resultado do teste de PSA da próstata será alto. Geralmente, a 

medicina convencional trata o câncer de próstata com sementes injetadas de radiação que 

pode causar impotência. O PSA fica maia alto à medida que os homens ficam mais velhos, 

então as pessoas estão sendo tratadas do câncer de próstata quando na verdade elas não o 

têm. Sempre faça que um médico examine a pessoa após uma cura. 

 

Poção Mágica para Impotência 

      Se a pessoa não tem apetite sexual e a causa não é emocional ou psicológica, então 

provavelmente há uma deficiência de vitaminas. 

 

Para aumentar o Impulso Sexual 

•Selênio 250mcg, Lecitina 1 pílula, Vitamina E 400IU, Zinco 50mcg, Damiana (6 pílulas por dia), 

Ginseng, um pouco (tome um pouco duas semanas sim duas semanas não). Não sugiro a 

Damiana se a pessoa tem ou teve câncer de próstata ou qualquer câncer sexual. Mas todos os 

outros podem ser usados para aumentar o impulso sexual. 

•A Damiana possui estrogênio e testosterona tudo em uma só planta e alguns desses 

compostos podem incitar o câncer. 

•Damiana para fertilidade para ficar grávida. 

•Lecitina e Zinco ajudam a abrir os vasos capilares 

 

Câncer de Mama 

     O câncer de mama está conectado a muitas crenças. Está também ligado aos metais, vírus, 

e fungos. Se o câncer quebra a pele e o curador vê a ferida aberta, pode ser mais difícil curar 

porque o curador testemunhou o câncer como sendo uma ferida. O constante testemunhar da 

ferida na parte do corpo da pessoa com o câncer faz com que seja mais difícil curar porque ele 

é criado como realidade a cada vez que o vêem. Mantenha a ferida coberta durante e depois 

das curas e visualize a região como curada. 

•Câncer no seio direito é normalmente causado pelo ambiente. 

•Câncer no seio esquerdo é normalmente causado pelas questões de emoções relacionadas à 

mãe, pai, marido, e irmão. 

         A melhor maneira de curar o câncer de mama é descobri-lo enquanto ainda está pequeno 

e comandar que ele desapareça; mude a dieta, sugira uma limpeza, limpeza, zinco e limpeza 

de fungos. 
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Problemas de Intimidade 

Saber a definição do Criador e perspectiva da sensação de: 

•... ser íntimo. 

•... ser nutrido. 

•... ser completamente escutado. 

•... escutar completamente o seu companheiro. 

 

Algumas pessoas pensam que se você não tiver sexo o tempo todo você não é amado e você 

não é íntimo. 

 

Programas 

•Eu tenho a definição do Criador do que é intimidade. 

•Eu conheço a sensação de viver a minha vida diária sem ser uma vítima. 

  

Confira para saber se uma pessoa que é divorciada se sente livre de qualquer compromisso 

com algum companheiro anterior. 

•Eu tenho a definição do Criador de qual é a sensação de receber e aceitar amor de um 

companheiro. 

•Está tudo bem se sentir sexual, sensual e sexy e ainda assim ter um bom discernimento. 

•Eu tenho a definição do Criador da sensação de gostar de sexo com o meu companheiro(a). 

 

Questões de Moléstia  

•Receber e aceitar amor sexual. 

•Está tudo bem ser sexy. 

•Está tudo bem ter sexo e ser espiritual. 

•Eu sou casado com Deus (pergunte a Deus pelo programa correto a ser substituído). 

•Eu ainda sou casado com o meu casamento anterior. 

•Eu entendo e conheço o meu companheiro completamente. 

•É meu dever fazer sexo. 

•Eu tenho que ser um sacrifício. 

•Está tudo bem gostar de sexo. 

•Sexo é sujo. 

•Medo de sexo no escuro ou em qualquer outro ambiente. 

•Está tudo bem mostrar emoções sexuais. 

•Está tudo bem ser sensual. 

•Eu fico constrangido com sexo. 

•Eu respeito o meu corpo. 

•Está tudo bem estar em meu corpo. 

•Está tudo bem ser um menino ou ser uma menina. 

•Estar presente na relação. 

•Problemas de bexiga – culpa. 

•Eu tenho que fazer sexo o tempo todo. 

•É o meu dever fazer sexo. 

•Eu sou um sacrifício sexual. 

•Está tudo bem demonstrar emoções durante o sexo. 
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Rastreamento de Câncer de Próstata Aumenta, Apesar da Preocupação 

Por Alan Mozes 

Nova York, 1 de Janeiro (Reuters Health) – Um teste para rastrear o câncer de próstata, a segunda maior 

causa de morte entre homens nos EUA- ainda não demonstrou reduzir a mortalidade, e é 

freqüentemente prescrito por razões que não têm nada a ver com os melhores interesses do paciente, 

de acordo com pesquisadores. 

     O teste de antígeno prostático específico (PSA) foi introduzido no começo dos anos 1990 como uma 

ferramenta para diagnóstico prematuro de câncer de próstata, o câncer mais comum nos EUA salvo o 

câncer pele, com quase 200.000 novos casos a cada ano. “Nós não sabemos se o rastreamento ajuda as 

pessoas a viver mais tempo”, principal autor do estudo o Dr. John D. Voss da University of Virginia 

explicou em uma entrevista com a Reuters Health. “E ainda que seja um simples teste de sangue, pode 

haver conseqüências negativas a longo termo.” 

      Em 1993 e em 1998, Voss e sua equipe inspecionaram 108 médicos especialistas em doenças 

internas e médicos de família afiliados a uma organização de saúde próxima a Washington, DC, a 

freqüência com que eles testavam níveis de PSA em seus pacientes do sexo masculino maiores de 50 

anos e suas atitudes em relação ao procedimento de rastreamento. 

       Na edição de Dezembro do Journal of General Internal Medicine, Voss e seus colegas relatam que 

mais da metade dos médicos disseram que não estavam convencidos que os benefícios do tratamento 

do câncer de próstata se sobrepõem aos efeitos colaterais prejudiciais, ou que o tratamento reduzisse a 

mortalidade ao final das contas.  

       Apesar da incerteza, a freqüência na qual os médicos solicitavam testes com PSA subiu de 73% das 

vezes em1993 para 81% das vezes em 1998. E ao mesmo tempo em que médicos relatavam não haver 

mudanças em seus hábitos de solicitação de teste durante o período do estudo, um mesmo número 

dizia que eles estavam realizando testes com PSA com maior freqüência.  

        Para explicar as suas motivações, os médicos apontaram para os medos de processos judiciais por 

causa de tratamento inadequado caso não houvessem solicitado um PSA, principal apoio para as 

terapias agressivas, e suas percepções que o teste se tornou uma medida padrão. 

        Os pesquisadores concluem que a decisão de testar é freqüentemente guiada por preocupações 

que não são diretamente ligadas à saúde do paciente. Eles sugerem que acima das outras pressões, 

médicos estão mais propensos a realizar rastreamento de câncer de próstata em pacientes em resposta 

a uma década de lobby feito por organizações como a American Cancer Society e a American Urological 

Association para o teste.  

      De qualquer maneira, Voss e sua equipe notam que muitos outros grupos de saúde têm julgamento 

reservado sobre a conduta na falta de dados claros. Os autores então urgem aos médicos que 

baseassem as suas decisões sobre rastreamento com PSA em discussões detalhadas com seus pacientes 

que focassem nos prós e contras conhecidos. 

       “Os ponto mais importante que aparece disso é que os médicos não têm de fato tempo suficiente 

para incumbir pacientes em uma discussão informada sobre os riscos e benefícios de um rastreamento 

de câncer de próstata”, Voss disse a Reuters Health. 

       “E eu acho que isso é apenas uma reflexão sobre quão agressiva a medicina americana é. Nós não 

esperamos por provas antes de fazer alguma coisa.” 

        Voss advertiu que as desvantagens de testes desnecessários são potencialmente significantes- não 

somente no nível da saúde pública, mas também para o indivíduo. 

      “Você pode passar por essa cascata (de testes), e ter uma malignidade de baixo grau que não requer 

necessariamente uma operação, e você a tem de qualquer maneira, e a questão então era: é de algum 

benefício?” Disse Voss. 

        “Por exemplo, você pode tirar de alguém o controle da bexiga por vários anos e eles acabarem 

morrendo de alguma coisa que não é relacionada... Isso tem conseqüências específicas para o paciente.” 

 

FONTE: Journal of General Internal Medicine 2001; 16:831-837. 
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Nono Dia: Os Músculos 
 

      Os músculos têm bastante a ver com como você se sente sobre você mesmo. Eles têm uma 

energia muito forte e eles amam serem tratados como bebês. A mandíbula é o músculo mais 

forte do corpo. A consciência dos músculos é de coragem e bravura. Os músculos são fortes. 

Eles podem ser teimosos e têm tensão presa dentro deles. Músculos são muito controladores 

e se agarram a questões de teimosia.  Os músculos, assim como muitas partes do corpo, 

pensam que são indestrutíveis. Se eles estão em um acidente há um momento de choque 

quando eles percebem que eles não são inquebráveis. Os músculos podem guardar memórias 

do ferimento na região do trauma. É por isso que pode ser importante liberar com uma cura o 

trauma de um acidente que está guardado nos músculos. 

      Os músculos pensam que são a parte mais importante do corpo. São os músculos que 

bombeiam o sistema linfático. Eles são orgulhosos de seu trabalho. Exercício cardiovascular é 

bom para os músculos e levantamento de peso limpa os resíduos do sistema. Se você exercita 

os músculos regularmente, você irá produzir mais antioxidante. Os músculos também 

produzem cortisona. O exercício físico estimula o corpo a produzir mais mitocôndria. Pilates e 

Yoga movem os músculos de uma maneira positiva. Se de todo possível, pessoas com câncer 

deveriam estimular os grupos musculares o máximo possível para levar o câncer à redução. Os 

músculos aliviam o estresse do corpo quando são exercitados. Uma profunda massagem por 

todo o corpo equivale a exercitar todos os músculos. 

       Os músculos necessitam de proteína. Levantadores de peso podem desenvolver diabetes 

ou podem se tornar hipoglicêmicos se suas dietas não possuir proteínas suficientes, porque os 

músculos irão roubar proteína dos órgãos do corpo. 

        Os músculos amam ser tratados como crianças e que conversem com eles. Considere usar 

mais magnésio e vitamina C para ajudar o corpo a se livrar das toxinas. Cãibras musculares 

normalmente significam que você está com baixo magnésio ou baixo em vitamina E. O cálcio 

contrai os músculos e o magnésio os relaxa.  A pessoa deveria usar Ácido Alfa-Lipóico quando 

se exercita para ajudar a limpar as toxinas do corpo e para dar ao corpo mais energia. 

 

Desafios Musculares 

•Distensões: Quando alguém experimenta uma distensão, o músculo foi estirado e estressado. 

Comande uma cura. Testemunhe o Criador recriando o tecido. 

•Contusão: Uma contusão é um tecido morto e avariado. Comande uma cura. Testemunhe o 

Criador recriando o tecido. 

•Ligamentos Rompidos: Comande que o “Criador de Tudo Que É” te mostre como consertar o 

ligamento. Às vezes um novo ligamento precisa ser criado. Envie aos ligamentos para a 

essência do amor. Trate-os como bebês. O “Criador de Tudo Que É” pode recriar novas 

estruturas de tendão facilmente. Se os tendões estão rompidos nos pés ou nos dedos dos pés, 

recrie-los.  

•Rompimento do Manguito Rotador: Comande que o “Criador de Tudo Que É” te mostre para 

que você observe o músculo se tecer de novo e se recriar. 

•Dorso e Espinha dorsal quebrados: Comande que o “Criador de Tudo Que É” te mostre como 

trabalhar no músculo então você pode dizê-lo aonde ele deve estar. Tome magnésio para que 

então os músculos estejam mais relaxados enquanto se trabalha neles. 

•Músculo Maxilar: Esse é o músculo mais forte do corpo. Assim como todos os outros 

músculos é preciso que se converse com eles porque isso irá ajudá-lo a curar. 
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•Tecido do Peito: Pense nele como um músculo. O tecido do peito é similar ao músculo, ele 

tem muito dos mesmos atributos que os músculos têm, e ele será visto intuitivamente como 

músculo. 

•Implante de Seios: Você verá intuitivamente um algum bloqueio de energia na região dos 

seios. 

•Manguito Rotador: Acontece predominantemente em homens. Pode haver programas de 

peso excessivo sobre os ombros, às vezes eles são o principal sustentador da família, e eles 

podem ter problemas de relacionamento. Eles também podem estar precisando de 

aminoácidos. 

•Músculos da Região Inferior das Costas: Sustentando em demasia, problemas financeiros. 

•Músculos da Garganta: Muito estresse, guardando tudo dentro, não falando o suficiente.  

 

Doenças Musculares 

•Fibromialgia e Epstein-Barr (EBV)  

•Distrofia muscular 

•Tétano 

•Linfoma 

•Contusão com facilidade  

 

Programas dos Músculos 

•Eu sempre tenho que estar certo. 

•Está tudo bem ser forte 

•Eu conheço a Definição do Criador do que é a flexibilidade. 

•Eu sei como viver sem permitir que os outros me manipulem. 

•Eu sei como viver sem manipular os outros. 

•Eu sei viver sem as pessoas me intimidarem. 

•Eu conheço a definição do Criador de como ser carismático. 

•Está tudo bem ser forte. 

•Está tudo bem para uma mulher ser forte. 

•Eu tenho a força de Deus dentro de mim. 

•Está tudo bem ser quem você quer ser. 

•Eu tenho a definição do Criador da sensação de ser fisicamente forte. 

•Eu tenho a definição do Criador de como relaxar. 

•Eu sou teimoso/ eu tenho que aprender da maneira mais difícil/ pra mim, é difícil aprender. 

•Respeito próprio/ valor próprio/ auto-estima. 

•Vulnerabilidade – é como ser uma vítima. 

•Confiança (e não superioridade) 
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Décimo Dia: O Sistema Nervoso 
     O Sistema Nervoso é a nossa conexão elétrica com o mundo exterior. O Sistema Nervoso, 

juntamente com o cérebro, agem como os radares, receptadores e intérpretes da energia 

exterior. O Sistema Nervoso está conectado ao corpo inteiro. Quando você trabalha no sistema 

nervoso você trabalha com os neurônios, que são os mensageiros elétricos. É o Sistema 

Nervoso que nos permite receber e responder a essa energia com verdade ou responder com 

medo. É o Sistema Nervoso que nos dá a ilusão de estarmos vivos. 

      O melhor curador é aquele que pode sair de seu próprio mundo e entrar no paradigma de 

outra pessoa para se relacionar e falar com eles do ponto de vista dessa pessoa. Isso é feito 

através de um Sistema Nervoso equilibrado. 

       Viajar através do cérebro e do corpo, os neurônios pegam formas de pensamento 

imediatamente. Esse é o computador mais rápido conhecido do homem. 

 

Programas no Sistema Nervoso: 

•Eu entendo quando estou recebendo comunicação verdadeira de outras pessoas. 

•Eu entendo como viver sem permitir que formas de pensamento negativas interfiram em 

meu progresso. 

•Eu entendo a diferença entre a perspectiva do Criador de verdade, e a verdade de outra 

pessoa. 

•Eu entendo como ver os outros através da percepção do Criador. 

•Eu tenho a definição do Criador de como interagir com os outros. 

•Eu estou conectado ao Criador de Tudo Que É. 

•O “Criador de Tudo Que É” está conectado a mim. 

•Eu tenho a definição do Criador de como reconhecer a mais alta verdade. 

•Eu tenho a definição do Criador de como discernir a mais alta verdade. 

•Eu tenho a definição do Criador pelo Sétimo Plano de qual a sensação de ser importante. 

 

***Lembre-se, essas são apenas amostras; você precisa fazer acompanhamento de Trabalho 

da Crença. Você precisa perguntar a definição do Criador através do Sétimo plano de Existência 

sobre não importa o que o indivíduo precise e tenha certeza que essa definição é a mesma que 

a dele. Sempre há alguma coisa importante. Se você apenas esperar e escutar você a ouvirá. 

Seja paciente consigo mesmo e com os outros. 

 

Substâncias que Acentuam o Campo Energético a sua volta 

•Vitamina B 

•CoQ10 

•Ácido Alfa-Lipóico  

•Clorofila 

•Todos ajudam o sistema nervoso 

 

Ervas para os Nervos 

•Scutellaria 

•Valeriana 

•Lúpulo 
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O Sistema Nervoso Autônomo 

      As fibras nervosas autônomas formam um sistema suplementar que regula a íris dos olhos 

e a ação muscular regular do coração, vasos sanguíneos, glândulas, pulmões, estômago, cólon, 

bexiga e outros órgãos viscerais não sujeitos a controle voluntário. Embora os impulsos do 

sistema nervoso autônomo sejam originados no sistema nervoso central, ele executa as 

funções humanas mais básicas mais ou menos automaticamente, sem a intervenção 

consciente de centros mais elevados do cérebro. Porque está interligado a esses centros, o 

sistema autônomo é influenciado pelas emoções; por exemplo, a raiva pode aumentar o nível 

do batimento cardíaco. 

      Todas as fibras do sistema nervoso autônomo são canais motores e os seus impulsos 

nascem do próprio tecido nervoso, para que então os órgãos se desempenhem mais ou menos 

involuntariamente e não precisem de estimulação para funcionar. Fibras nervosas autônomas 

saem pelo sistema nervoso central como parte de outros nervos periféricos, mas se ramificam 

deles para formar mais dois subsistemas: o sistema nervoso simpático e parassimpático, as 

ações nas quais normalmente se opõem uma à outra. Por exemplo, nervos simpáticos fazem 

as artérias se contraírem enquanto que os nervos parassimpáticos fazem com que se dilatem. 

Impulsos simpáticos são conduzidos aos órgãos por dois ou mais neurônios. O corpo celular do 

primeiro repousa dentro do sistema nervoso central e aquele do segundo repousa em um 

gânglio externo. Dezoito pares de tal gânglio se interconectam através de fibras nervosas para 

formar uma cadeia dupla somente ao lado de fora da espinha e corre paralela a ela. Impulsos 

parassimpáticos são supridos por pelo menos dois neurônios. O corpo celular do segundo 

geralmente repousa perto ou dentro do órgão alvo. 
 

O Sistema Nervoso e os Reflexos 

     Em geral, a função nervosa é dependente de ambas as fibras sensoriais e motoras, estímulo 

sensorial despertando resposta motora. Até mesmo o sistema autônomo é ativado pelos 

impulsos de receptores no órgão ou músculo. Em regiões especialmente sensíveis ou onde 

fortes estímulos estão relacionados, não é sempre necessário para um impulso sensorial 

alcançar o cérebro para provocar resposta motora. Um neurônio sensorial pode se vincular 

diretamente a um neurônio motor em uma sinapse na medula espinhal, formando um arco 

reflexo que acontece automaticamente. Assim, batendo no tendão abaixo da rótula faz com 

que a perna involuntariamente dê um solavanco porque o impulso provocado pela batida, 

após viajar até a medula espinhal, viaja diretamente de volta ao músculo da perna. Tal 

resposta é chamada de reflexo involuntário. Comumente, o arco reflexo inclui um ou mais 

neurônios conectores que exercem um efeito modulador, permitindo variações dos níveis de 

resposta, dependendo se o estímulo é forte, fraco ou prolongado. Arcos reflexos são 

freqüentemente ligados a outros arcos através de fibras nervosas na medula espinhal. 

Conseqüentemente, uma quantidade de respostas musculares reflexas podem se desencadear 

simultaneamente, assim como quando alguém tem tremores ou sacode por causa do toque de 

um inseto. Conexões entre os arcos reflexos e os centros mais elevados possibilitam que o 

cérebro identifique um estímulo sensorial, tal como a dor, ou notar uma resposta reflexa, tal 

como afastamento e inibir essa resposta (assim como quando o braço é mantido firme contra 

uma picada de uma agulha hipodérmica).  

       Padrões de reflexo são mais propriamente herdados do que aprendidos, tendo evoluído 

como mecanismos involuntários de sobrevivência. Mas ações voluntárias iniciadas no cérebro 

podem se tornar ações reflexas através da associação contínua de um estímulo em particular 

com um determinado resultado. Em tais casos, ocorre uma alteração de rotas de impulso que 

permite respostas sem a mediação pelos altos centros nervosos. Tais respostas são chamadas 

de reflexos condicionados, sendo um dos experimentos de Ivan Pavlov usando cachorros o 

exemplo mais famoso.  



Depois que os cachorros aprenderam a associar a provisão de comida com o som de um sino, 

eles salivavam ao som do sino mesmo quando não era oferecido comida. Formação de hábitos 

e muito do aprendizado são dependentes dos reflexos condicionados. 

      Para ilustrar, o cérebro de um estudante de datilografia deve coordenar impulsos sensoriais 

de ambos os olhos e músculos para direcionar os dedos a teclas específicas. Após repetições o 

bastante os dedos automaticamente acham e batem na teclas corretas mesmo se os olhos 

estiverem fechados. O estudante aprendeu a datilografar; isto é datilografar se tornou um 

reflexo condicionado. 

 

Porque as células neurais do cérebro são tão singulares? 

 

      Uma célula cerebral de um indivíduo pode estar conectada a até 10.000 outras células 

cerebrais, ou talvez mais. 

 

Célula Nervosa: A célula neural do indivíduo recebe informação de outras células neurais, e 

então “decide” se passa ou não a mensagem a diante. A decisão depende na quantidade de 

carga elétrica que se desenvolveu na superfície da célula. 

 

•Dentritos: Esses filamentos ramificados, finos, que dão à célula a sua aparência de polvo, 

recebem mensagens de outras células neurais. 

•Axônio: O axônio é uma extensão tênue da célula neural. Esse cabo é um conduíte em mão 

única de um nervo da célula até o terminal axônico. Cada célula neural um único axônio, mas o 

axônio pode ter várias ramificações. 

 •Terminal Axônico: Esse é o lugar onde a carga elétrica enviada pela célula neural é 

transformada em um sinal químico. 

•Sinapse: Um local de contato onde ocorre a comunicação química célula a célula.  

•Local de Transferência: As membranas superficiais das células neurais são sensíveis a certos 

sinais.  

 

Como as mensagens viajam de uma célula à outra? 

 

      Mensagens elétricas são tornadas em sinais químicos no ponto onde uma célula doadora 

recebe uma célula receptora. Mas, incrivelmente, as duas não se tocam. Ao invés disso, a 

comunicação se faz através de uma fenda, que é chamada de fissura sináptica. As moléculas 

completam a transmissão do sinal. 

 

•Axônio: As células neurais AD (neurônio) possuem um axônio e um axônio possui muitos 

terminais axônicos. 

•Fissura Sináptica: Esse espaço, cerca de um milionésimo de polegada, é onde os sinais 

químicos são transmitidos de célula neural para célula neural. 

•Terminal Axônico: Essa ilustração representa um evento químico complexo. 

•Receptores: Portões para receber mensagens. 

•Neurotransmissores: Os neurotransmissores cabem nesses receptores. Eles são a chave para 

o portão que destranca a célula. 
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Décimo Primeiro Dia: A Pele 
      A pele é um órgão iridescente, translúcido e é de todas as cores do arco-íris. Quando nós 

começamos a vida como um bebê in vitro, a pele é translúcida. As glândulas sudoríparas 

dentro da pele permitem que você libere feromônio no ar, assim como quando você conhece 

alguém atraente. 

      A pele é o maior órgão do corpo e está ligado a todas as terminações nervosas do sistema 

nervoso central. A pele é um reflexo do que está acontecendo internamente, fisicamente, 

mentalmente, e espiritualmente. Se o fígado está congestionado então existem contaminações 

expostas sobre a pele.  

       Quando testemunhar uma cura sobre a pele, mantenha a área afetada coberta. Por 

exemplo, câncer de mama pode se tornar uma ferida aberta. Os olhos vêem a ferida e podem 

conectá-las ao medo; indiferentemente, eles ao menos aceitaram que está lá. Se você cobre a 

ferida, a sua mente não aceita que está lá, então fica mais fácil curar. Isso é verdade em todos 

os casos de ferimentos e cortes. Se você cobre a ferida, faça uma cura. A pele pode crescer de 

novo completamente. Pergunte ao Criador de Tudo Que É quanto tempo eles precisam cobrir 

o ferimento para curá-lo. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Isso pode tomar 20 

segundos. Lembre-se, você pode conferir as crenças da pessoa com quem você está 

trabalhando, para ver se leva muito tempo para curar. 

      A pele é o nosso escudo, a nossa cobertura defensiva externa para o corpo. A pele não 

respira apenas oxigênio do ar, mas tomam a Força Universal da Vida proveniente do Criador 

para dentro do corpo.  

      Quanto mais firme e brilhante a pele é, mais saudável o interior do corpo é. É necessário 

lipídios para funcionar adequadamente. Um fígado limpo produz uma pele bonita. 

      A pele é o primeiro contato com sentimentos de fora do corpo que são então sentidos 

dentro do corpo. Ela mantém um fino campo energético protetor à nossa volta. Quando a pele 

sofre trauma, ela se choca com o fato de que dói, porque ela pensa que é imune a ferimentos. 

Diga a pele que está tudo bem se curar depois de um trauma e a re-assegure que ela está 

fazendo um ótimo trabalho. Libere o trauma e o estresse. Você pode sentir a presença de 

pessoas ou objetos através da sua pele. Nós podemos também sentir emoções, como a raiva, e 

outros sentimentos externos através da pele.  

      A pele é um dos principais comunicadores de informação intuitiva. Quando você trabalha 

com alguém, pergunte se está tudo bem tocar ele ou ela. A pele prende traumas de abuso em 

suas células, e tocar a pessoa pode ser opressor para ela. Se você se esticar e chegar à zona de 

conforto da pessoa sem a permissão delas, elas se sentirão violentadas. Sempre peça 

permissão antes de tocar alguém fisicamente durante uma sessão. Quando alguém tem 

problemas em ser tocado nas pernas, isso pode ser um indicador de que elas sofreram abuso. 

Todas as culturas têm diferentes crenças sobre o toque. Quando você toca em alguém, as suas 

células falam com as células da pessoa, o seu DNA canta e conversa com o DNA delas. O DNA 

ensina e aprende em segundos, e às vezes, da melhor maneira para se ensinar informação 

física a alguém.  

       A natureza da pele de uma pessoa é um reflexo de como eles estão aceitando 

manifestação ou bloqueando mudanças de manifestação em suas vidas. 
 

Físico 

•Limpezas de ALA e fígado evitam crises de cura na pele. 

•1/100 de alvejante na água do banho tira toxinas de seu corpo. 

•Óleos ômega (3,6, e 9). 

•Vitamina E 

•Selênio 



Décimo Segundo Dia: Os Olhos 
       É-nos permitido levar uma coisa conosco durante todas as nossas vidas: a energia de 

nossos olhos. Às vezes eles são de cores diferentes de Existência em Existência, mas a mesma 

energia de visão nos segue, e a memória do passado é guardada neles. Os olhos são a janela 

para a alma. Eles são um reflexo de todas as nossas experiências. Qualquer informação 

espiritual que for percebida olhando nos olhos de outra pessoa que traga contenção, medo, 

raiva ou que for emocionalmente dolorosa provavelmente não vem do Criador. Se isso 

ocorrer, se certifique de parar e trabalhar em suas próprias questões. Peça ao Criador de Tudo 

Que É somente informações que forem relevantes. 

       Quando você vê a verdade em alguém, você deve respeitar a realidade da outra pessoa. A 

verdade não é algo a lhes ser empurrado goela abaixo. As pessoas podem ser muito abusivas 

umas com as outras e não perceberem isso. A verdade não é baseada em raiva ou medo. 

       Trabalhar nos olhos traz muitas emoções à tona. Deixe a pessoa saber que quando você 

trabalha em seus olhos muitas emoções virão à tona cada vez que programas são liberados e 

substituídos ou quando curas físicas são executadas. Todas as partes dos olhos curam 

rapidamente, incluindo a retina. Os olhos são parte do sistema nervoso, então trabalhe rápido 

e saia de lá. Ácido Alfa-Lipóico ajuda em alguns desafios nos olhos. Utilize o Trabalho da Crença 

sempre que fizer trabalho nos olhos, e sugira que a pessoa mantenha o seu fígado limpo. 

        Há muita ênfase na visão 20/20. Todos nós vemos um pouco diferente uns dos outros, e 

usamos outros sentidos para compensar isso. Há muita ênfase no que chamamos “visão 

normal”. Os valores aceitos para visão normal são considerados como 20/20. 20/15 ou 20/10 

ou acima é visão normal. Então quando o último número diminui, a visão se torna melhor. 

Peça a Deus pela melhor visão possível para a pessoa. Se você pede por visão melhor, isso 

também irá aumentar o seu senso intuitivo de “visão”. Quando você trabalha nos olhos, entre 

no espaço da pessoa, faça o trabalho com Deus, e saia rápido para evitar dúvida ou descrença! 

Se você vê alguma coisa com os olhos físicos, é de alguma maneira testemunhada nessa 

realidade como manifestação. Os olhos são um dos processadores de energia intuitiva, e se 

informação é enviada para o cérebro através dos olhos, é percebida como real nesse Plano de 

Existência. 

      Comece a explorar dentro e com o ego da pessoa, e a comparação da pessoa com outras 

pessoas. Quando você trabalha nos olhos, certifique-se que a pessoa não esteja usando óculos 

ou lentes de contato. A razão para isso é porque o comando de reparo não será aceito porque 

com lentes de contato ou óculos, os olhos já “enxergam” perto de 20/20. O cérebro e a alma 

aceitam esse fato como real. Muitos olhos de pessoas são do jeito que são por causa de 

diabetes ou gravidez, então procure por desafios físicos que podem ser a causa. Se há uma 

cura de olho que foi feita e não funcionou imediatamente, provavelmente há necessidade de 

se realizar uma limpeza do fígado. 

      Os olhos precisam de treinamento e para mudar a visão você poderá precisar mudá-la 

gradualmente, faça Trabalho da Crença e limpeza do fígado. A limpeza de fígado é uma 

necessidade com olhos. Você pode ter que fazer uma limpeza de fígado adicional par ser 

seguida. 

 

Estigmatismo 

       Quando uma pessoa fica mais velha, é desenvolvido o estigmatismo. É uma cobertura 

extra que se forma sobre o olho para protegê-lo. Um estigmatismo é quando os seus olhos não 

se ajustam rapidamente entre os objetos que estão perto e os que estão longe.  
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Os Olhos 

Quando você trabalhar nos olhos esteja certo de testá-los por programas de “Eu vejo 

verdade”. Então se certifique que eles não têm medo do futuro ou “Eu tenho medo do futuro”, 

e que eles estão “Vivendo nesse momento, focados no futuro”. 

 

Programas e Emoções dos Olhos 

•Ego: Existe um ditado indígena norte-americano, “Se o seu ego não é seu amigo você está  

em apuros”. O ego de uma pessoa é importante para ela e uma pessoa não deve tentar 

comandar que o ego vá embora. Existe o yin e o yang dentro de nós e nós temos a tendência a 

por de lado o que não queremos ver em nós mesmos ao invés de aprender com isso e integrar 

isso. O seu ego é o que você é. Onde o seu ego está te levando? Se pergunte se seu ego é 

equilibrado. 

•Ciúme: Quando você cobiça alguma coisa ou o medo de perda. 

•Verdade: É ver a sua verdade e a verdade dos outros sem interferir em suas vontades 

próprias. 

•Bloqueios: Faça teste por bloqueios de tempos passados, presente, e futuro sobre o terceiro 

olho. O que está te impedindo de ver e alcançar o seu sonho? 

 

Programas Para os Olhos: 

•Eu conheço a sensação de viver o meu dia-a-dia sem sabotar a mim mesmo. 

•Eu conheço a definição do Criador para o verdadeiro potencial da minha alma. 

•Eu tenho a definição do Criador da sensação de testemunhar a mais alta verdade. 

•Eu tenho a definição do Criador de como me ver através dos olhos do Criador. 

•Eu tenho a definição do Criador de como ver os outros através dos olhos do Criador. 

•Eu conheço a sensação de viver minha vida sem desânimo. 

•Eu conheço a sensação de viver a minha vida sem desapontamento. 

•Eu sei qual é a definição do Criador de esperança. 

•Eu conheço a sensação de viver a minha vida sem me sentir desesperançado. 

•Eu tenho a definição do Criador da sensação de ter os meus sonhos realizados. 

• Eu conheço a sensação de viver a minha vida sem competir com meus outros companheiros 

ThetaHealers.  

•Eu tenho a definição do Criador de como alcançar o meu potencial mais elevado. 

•Eu tenho a definição do Criador da sensaçãode ter os meus limites respeitados pelos outros. 

•Eu tenho a definição do Criador do que é discernimento. 

•Eu tenho a definição do Criador do que é comunicação verdadeira. 

•Eu tenho a definição do Criador da sensação de ter ética. 

•Eu tenho a definição do Criador da sensação de ter integridade. 

•Eu tenho a definição do Criador da sensação de ser honesto comigo e com os outros. 

•Eu tenho a definição do Criador de como viver sem ter que trocar um dos meus sentidos por 

poder. 

•Eu tenho a definição do Criador da sensação de ter a habilidade toda verdade da maneira 

mais elevada e melhor. 

•Eu tenho a definição do Criador da sensação de ter que ter clareza. 

•Eu conheço a sensação de testemunhar a mais alta verdade. 

•Eu tenho a definição do Criador de qual é a sensação da verdade. 
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Doenças dos Olhos 

•Estigmatismo  

•Catarata 

•Glaucoma 

•Miopia 

•Hipermetropia 

•Insuficiência Renal 

•Degeneração Macular 

 

Exercício: A Alma Partida 

Faça o exercício se você não o fez no dia do pulmão ou você pode “curar a sua família da 

alma”. 

 

 

 
  
 

Esclera                                       Vítreo 

Íris                                              Coróide 

Córnea                                       Nervo Óptico  

Pupila                                         Mácula 

Cristalino                                   Retina 

Conjuntiva 

 

           

        Pense no olho como uma câmera. Uma câmera precisa de uma lente e filme para produzir 

uma imagem. Da mesma maneira, o globo ocular precisa de uma lente (córnea, cristalino, 

vítreo) para refratar, ou focar, a luz e um filme (retina) no qual focar os raios. Se qualquer um 

ou mais desses componentes não está funcionando corretamente, o resultado é uma foto 

ruim em nossa câmera. Ele captura a imagem e a envia ao cérebro para ser desenvolvida. 
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Décimo Terceiro Dia: O Cérebro 
 

Exercício: 

Faça um escaneamento do cérebro. Veja as substâncias químicas do cérebro e os mensageiros 

elétricos. 

 

     O cérebro está conectado a todos os outros sistemas. Os neurônios, os mensageiros 

químicos do cérebro, se comunicam com o resto do corpo e então as mensagens do corpo são 

mandadas de volta para o cérebro. Todas as informações são separadas e registradas e 

enviadas de volta para a percepção. Você registra muito mais informações do que você 

percebe conscientemente. Se o cérebro está distraído ou analisa demais as situações você não 

irá tomar a atitude adequada.  

 

Não comande que o cérebro sinta 100% de todas as coisas que acontecem no corpo ou você 

irá sentir o seu batimento cardíaco, as suas células se dividindo, a sua comida digerindo e 

outros diferentes processos do corpo constantemente. 

 

Fobias 

      Para trabalhar com as fobias, realize Trabalho do Medo. 

 

Equilíbrio Cerebral  

      Para equilibrar o seu cérebro direito e esquerdo, respectivamente os lados masculino e 

feminino, faça o comando, “Criador, é comandado que o meu cérebro esteja completamente 

equilibrado, que minhas decisões ressoem, e que eu esteja preparado para que milagres 

aconteçam em minha vida, que eu veja e testemunhe milagres da maneira mais elevada e 

melhor. Grato. Está feito. Está feito. Está feito.” 

 

Linguagem Corporal 

Comunicação Não-Verbal  

       70% das pessoas são visuais. Elas lidam com as coisas em um sentido visual. 20% das 

pessoas auditivas têm a tendência de virar seus ouvidos em direção à pessoa. Primeiro elas 

viram suas cabeças para o lado e não irão olhar a pessoa diretamente nos olhos, e são notadas 

como sendo astutas. Outros 10% das pessoas são cinestéticas e gostam de sentir e tocar coisas 

para experimentá-las. Elas compram as roupas por causa de como elas se sentem. Essas 

pessoas “sentem” a energia e são muito empáticas. Então, qual desses você é? 

 

Cada Lobo Cerebral tem a sua Função: 

•O Cérebro tem o nervo central que controla as atividades sensoriais, motoras e inteligência. 

•O Lobo Frontal influencia a personalidade, julgamento, raciocínio abstrato, expressão de 

linguagem, comportamento social, e movimento (na parte motora). 

•O Lobo Temporal controla a audição, compreensão de linguagem e armazenamento e 

recordação de memórias (embora as memórias sejam armazenadas por todo o cérebro). 

•O Lobo Parietal interpreta e integra as sensações, incluindo a temperatura da dor e toque. 

Ele também interpreta tamanho, forma, distância e textura. O lobo parietal do hemisfério não-

dominante é especialmente importante para a consciência do formato do corpo.  

•O Lobo Occipital funciona essencialmente para interpretar estímulo visual. 

•O Cerebelo funciona para manter o tônus muscular, movimento muscular e equilíbrio 

corporal. 
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•O Tronco Cerebral é consistido do mesencéfalo, da ponte de Varólio e do bulbo raquidiano. É 

o sistema de mensagens entre as partes do sistema nervoso e têm três funções. 

- Produz ações autônomas no corpo. 

- Atalhos para fibras nervosas até os centros neurais. 

- A origem da maioria dos nervos craniais. 

•O Mesencéfalo é o centro de reflexos do cérebro para os nervos craniais, ele media o 

movimento dos olhos. 

•A Ponte de Varólio conecta o cérebro ao cerebelo e une o mesencéfalo ao bulbo raquidiano. 

Ela media o gosto da mastigação e as secreções salivares, e o equilíbrio auditivo. 

•O Sistema Límbico: Necessidades instintivas básicas, apetite, agressão, emoções, excitação 

sexual. 

•A Formação Reticular é o sistema ativador que realiza triagem canalizada para o lado direito 

do cérebro. 

•O Diencéfalo é consistido do tálamo e do hipotálamo. O tálamo é uma estação de 

substituição para todos os estímulos sensoriais e o hipotálamo controla funções autônomas. 

 

O Lobo Frontal 

       Toda vez que você se conecta ao Criador quando você está em Theta, você ativa a parte do 

lobo frontal do cérebro. Visualizar acontece no lobo frontal do cérebro. O conhecimento 

interior da intuição está no centro do chakra coronário. Acorde o conhecimento interior com 

“É seguro ver intuitivamente”, e “É seguro saber com a intuição”.  

      Quanto mais tempo você mantiver uma onda Theta no cérebro, mais desenvolvida as suas 

habilidades intuitivas se tornam. 

       Aceitar o que é sentido, percebido, escutado ou visto intuitivamente, dá a habilidade de 

visualizar corretamente dentro do lobo frontal do cérebro. Teste a si mesmo ou aos seus 

clientes por bloqueios de intuição, trocas por habilidades e antigas obrigações que impeçam a 

pessoa de visualizar. 

 

Crenças 

•Medo da ação 

•Aceitação da cura de Deus. 

•Eu sei como tomar uma atitude. 

•Eu sei como permitir o amor. 

•Eu sei como viver sem analisar demais. 

•Eu sei como receber uma cura sem resistência. 

•Eu sei qual a sensação de viver sem dor. 

•Eu sei qual a sensação de aceitar ajuda de outros sem me sentir fraco. 

 

Doenças do Cérebro 

•Epilepsia                                                 •Alzheimer  

•Câncer de cérebro                                •Parkinson 

•Tumores                                                 •Depressão maníaca 

•Convulsões                                            •Esquizofrenia 

•Bipolaridade                                          •Distúrbio de múltipla personalidade 

•Paralisia cerebral                                  •Transtorno dissociativo 

•Depressão 
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As principais áreas do cérebro e os lobos 
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O cérebro em desenvolvimento 

 

     Desenvolvimento Fetal: Bilhões de células cerebrais são formadas nos primeiros meses da 

vida fetal. Metade delas morre como hormônios e outros estímulos eliminam e as organizam 

para formar o andaime básico do cérebro, por exemplo, masculino ou feminino. 

     Recém nascido: Trilhões de conexões celulares cerebrais são estabelecidas e formam os 

“mapas” físicos do cérebro que governam coisas como a visão, linguagem, e audição.  

     De 4 a 10 anos de idade: Novo aprendizado reorganiza e reforça conexões entre as células 

cerebrais. Novas conexões são formadas como novas coisas aprendidas. 

     Após 10 anos de idade: Ainda capaz de passar por mudanças físicas, o cérebro aprende e se 

lembra por toda a vida. 

 

Enquanto o feto cresce e se desenvolve no ventre ele se lembra de tudo que está acontecendo 

enquanto ele está no ventre. O cérebro está constantemente desenvolvendo neurônios 

enquanto a criança cresce, e se um ambiente de amor e afeto está sendo experimentado ele 

irá se desenvolver normalmente. De qualquer maneira, se ele está sob estresse, ele tem uma 

probabilidade maior para doenças. Ele estará mais propenso a uma grande variedade de 

doenças e têm uma probabilidade maior para problemas estruturais nos neurônios do cérebro 

fazendo com que a sociedade tenha a necessidade de construir mais prisões. 

      Agressão não é necessariamente uma coisa ruim. Ela nos permitiu competir por comida, 

abrigo, parceiros, status, etc. Ela é na verdade bastante universal, e todos os vertebrados 

sobre a Terra a usaram para a sobrevivência e para os benefícios de reprodução. Em certo 

nível, a agressão é uma peculiaridade importante para nos permitir nos defendermos. 

Agressão normal tem como um ponto estabelecido de temperatura corporal, e ela é regulada 

por substâncias químicas do cérebro. 

     A maioria das pessoas nasce com as substâncias químicas equilibradas e isso os ajuda a 

reagir a situações de uma maneira racional. Esse “ponto estabelecido” pode ser mudado por 

diferentes influências que estão acontecendo no cérebro. É verdade que nós todos não temos 

os mesmos genes e que alguns de nós têm a tendência a carregar genes que nos fazem mais 

agressivos ou violentos que outros. Muitas pessoas irão questionar isso e dizer que nós não 

somos os nossos genes e que a Programação genética não influência o nosso comportamento, 

mas na realidade influencia. 

       Para entender algumas substâncias químicas do cérebro, nós iremos começar pelo básico. 

A serotonina é o mestre do cérebro. Ela é o modulador de todas as nossas emoções. Ela 

mantém a nossa agressão alinhada, e quando a serotonina falha, a violência aumenta. A 

noradrenalina é o hormônio da excitação. A noradrenalina e a serotonina têm muito a ver 

tanto com violência a sangue quente quanto a sangue frio. Se a noradrenalina se torna alta e é 

deixada lá, ela irá executar violência, homicídios e tipos de assassinato a “sangue quente”.  De 

outro modo, baixos níveis de noradrenalina causam baixa excitação. Para obterem as suas 

sensações, pessoas com baixos níveis de noradrenalina irão tomar riscos calculados, às vezes 

do tipo associado com violência predatória, homicídios premeditados e a sangue frio e 

assassinatos em série. 

      A serotonina e a noradrenalina podem trabalhar separadas ou juntas em várias 

combinações para produzir um espectro diferente de atividade violenta. Em níveis normais, a 

serotonina mantém tudo que põe as emoções em cheque. No futuro, nós talvez sejamos 

capazes de dominar os níveis de serotonina e manter o equilíbrio adequado para a perfeição 

de regular sexo, humor, apetite, sono, excitação, dor, agressão e comportamento suicida. Tal 

controle é exercido através do córtex neuronal, a parte do cérebro que vigia a parte social de 
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 nossa vida, as memórias e julgamentos. Ela se mantém como um porto controlador de 

instintos primitivos e emoções. Por exemplo, a serotonina diminui em pessoas que têm pais 

que são alcoólatras ou abusam de drogas. Têm-se o conhecimento que o álcool provoca 

agressão e nós estamos finalmente percebendo o quanto ele muda a química do cérebro 

diminuindo a serotonina. 

       Muitas coisas afetam ambos os níveis da serotonina e da noradrenalina. Uma das coisas 

que afetam esses níveis é uma vida familiar difícil. Uma a cada quatro crianças nos Estados 

Unidos está sendo criada por um pai ou mãe solteiro (a). Isso causa grande aflição financeira 

na mãe ou pai, afetando amplamente as circunstâncias em casa. Esteróides também causam 

ma mudança nos níveis de serotonina. Às vezes as pessoas experimentam com esteróides, o 

que faz se livrarem de todos os químicos no seu cérebro, o que pode levar a noradrenalina em 

demasia, causando comportamento agressivo e violento. 

        Na verdade algumas pessoas podem se nutrir na agressão. Dietas com baixo colesterol 

podem causar e provocar comportamento agressivo. Ferimentos sérios de qualquer tipo 

podem também causar problemas. Uma das causas que nunca devem ser negligenciadas é a 

exposição ao chumbo, combustíveis de chumbo, a tinta. Qualquer coisa que contém chumbo 

pode causar comportamento violento nas pessoas e causam um terrível rompimento químico. 

Por outro lado, o mercúrio irá causar uma depressão tão terrível que após a exposição algumas 

pessoas se tornam suicidas. Níveis corretos de serotonina nos permitem viver em harmonia. 

       Mesmo que a serotonina não seja a única neurotransmissora relacionada à agressão, ela é 

extremamente importante em nossas vidas. Cientistas descobriram que existem dezesseis 

tipos diferentes de receptores de serotonina e agora provavelmente existem mais centenas 

deles. Muitas pessoas herdam um gene que as fazem serem mais suscetíveis a baixa 

serotonina, mas experiências do início da vida podem mudar isso. 

      Viver em um lar que é mais violento que o normal na verdade irá fazer uma diferença em 

relação a se o nível de serotonina é baixo ou normal. De qualquer modo, existe uma enzima 

chamada monoamina oxidase #A que é encontrada em famílias onde homens têm inclinação à 

violência. Essas são famílias que são estupradores e assassinos com muito pouca provocação. 

O gene defeituoso é carregado pelo cromossomo X, mas só aparece no gênero masculino. 

Mulheres têm ambos os cromossomos X e Y que contêm um gene bom que irá sempre 

sobrepor o gene ruim. O gene agressivo é certamente encontrado em todo criminoso perigoso 

hoje na prisão.   

      Em um caso de noradrenalina em demasia e serotonina não suficiente, cientistas 

encontraram na verdade uma maneira de equilibrar parcialmente o cérebro simplesmente 

ajustando o nível de serotonina no cérebro com medicações diferentes. Claro, com certas 

habilidades de cura você pode restaurar o cérebro para mais serotonina o que irá restaurar 

emoções e um equilíbrio para o cérebro. 

     É tão fácil trabalhar dessa maneira com Crianças e quando o nível de serotonina é mudado, 

os efeitos podem ser notados imediatamente. Deve ser dito que médicos encontraram 

diferentes medicamentos que irão funcionar na alteração do nível de serotonina. Isso ajuda 

com a depressão adolescente e outras depressões que afetam as pessoas durante todas as 

suas vidas. Mas enquanto curador, eu te ofereço a seguinte sugestão. É vital que você se 

lembre que o cérebro tem um incrível poder de curar a si mesmo, e dizer ao cérebro o que 

fazer irá criar uma mudança grandiosa imediatamente nas pessoas. Ir a Theta e programar o 

cérebro a fazer alguma coisa irá mudar as coisas de modo muito rápido.  

      Durante muito tempo nós ficávamos desamparados quando o assunto era doenças do 

cérebro tais como Mal de Huntington, Alzheimer e Parkinson. Mas agora nós sabemos que 

podemos realmente mudar o cérebro e tê-lo restaurado. Pequenas quantidades de estrogênio 

podem revitalizar e rejuvenescer o cérebro. Quando mulheres entram na menopausa isso 

causa tal distúrbio no cérebro que p cérebro não tem muita certeza do que está acontecendo. 



        É essencial que você perceba que todos os hormônios são muito importantes para o 

cérebro. Em alguns casos os hormônios de uma pessoa estão fora de equilíbrio e o médico a 

deu serotonina ou antidepressivo. Mas qual é a causa fundamental? Em alguns casos é a 

tiróide que não está boa, ou seus adrenais estão tendo dificuldades. Nós precisamos perguntar 

ao Criador o que está causando problemas à pessoa ou porque elas estão tendo ataque de 

ansiedade, especialmente com nossos filhos. Nós também precisamos saber como manipular 

partes do cérebro. 

 

 

Riscos Associados aos Níveis de Substâncias Químicas no Cérebro 
 

Quando em equilíbrio, a Noradrenalina e a Serotonina permitem que as pessoas reajam aos 

eventos de maneira racional. Aumentar ou diminuir essas substâncias químicas chave do 

cérebro podem tanto aumentar a agressão quanto diminuí-la. 

 

 

Noradrenalina 
 

Riscos de Baixo Nível                                    Riscos de Alto Nível 
        

*Baixa excitação                                                                  *Alta excitação                                                              

*Tendência aumentada a                                                  *Tendência aumentada a 

   atos de violência premeditados                                       atos de violência impulsivos 

   ou a sangue frio                                                                  e a sangue quente. 

*Procura por sensações                                                      *Batimento cardíaco acelerado. 

 

Por favor, note: Isso é somente aplicável se os níveis de Serotonina estiverem baixos. Níveis 

normais de Serotonina irão neutralizar os riscos acima mencionados. 

 

 

 

Serotonina 

 

Riscos de Baixo Nível                                    Riscos de Alto Nível 
*Depressão                                                                          *Timidez 

*Suicídio                                                                               *Compulsão obsessiva 

*Agressão impulsiva                                                          *Temor 

*Alcoolismo                                                                         *Falta de autoconfiança 

*Desvio sexual                                                                     *Agressão sufocada indevidamente 

*Raiva explosiva 

 

Fontes: The AMA Encyclopedia of Medicine American Heritage dictionary of Science, 

reportagens do jornal Chicago Tribune/Stephen Ravenscraft e Terry Volpp 
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Processo para Normalizar as Substâncias Químicas do Cérebro 

 

1. Centre-se em seu coração e se visualize indo abaixo para dentro da Mãe Terra, que é 

parte de Tudo Que É. 

2. Visualize-se trazendo a energia para cima através de seus pés, abrindo todos os 

chakras até o chakra coronário. Em uma linda bola de luz, vá para fora até o Universo. 

3. Vá além do Universo, depois das luzes brancas, depois da luz escura, depois da luz 

branca, depois da substância gelatinosa que são as Leis, em uma luz branca perolada e 

iridescente, no Sétimo Plano de Existência. 

4. Faça o comando: “Criador de Tudo Que É, é comandado que os níveis de 

Noradrenalina, Serotonina e os níveis dos hormônios dessa pessoa (dizer o nome da 

pessoa) sejam equilibrados da maneira mais elevada e melhor, da forma que for 

apropriada para esse tempo. Grato! Está feito. Está feito. Está feito.” 

5. Mova a sua consciência sobre o espaço da pessoa. Vá para dentro do cérebro e 

testemunhe os níveis de Noradrenalina/Serotonina como se fosse um gráfico visual. 

Testemunhe os níveis de Noradrenalina/Serotonina se tornarem equilibrados da forma 

que for apropriado para a pessoa.  

6. Assim que o processo estiver terminado, lave-se, e  ponha-se de volta em seu espaço. 

Vá para dentro da Terra e puxe a energia da Terra para cima através de todos os seus 

chakras até o seu chakra coronário e faça um corte energético. 

Nesse tempo e idade existem algumas drogas maravilhosas para o cérebro. Por exemplo, 

existe algo chamado de hormônio de crescimento que é fantástico! Ele na verdade permite 

que o cérebro se reproduza e se reabasteça. Outro fator de crescimento é chamado de 

gangliocídio GM1. Ele ajuda as pessoas com Parkinson fazendo com que o cérebro forneça 

dopamina.  Em casos de Parkinson os terminais de dopamina nos neurônios estão todos 

avariados, e o gangliocídio GM1 pode verdadeiramente ajudar a substituí-los. 

       A chave para que o cérebro continue se reabastecendo e para que continue trabalhando 

são os fatores de crescimento do nervo chamados de neurotrofinas. As neurotrofinas, também 

chamadas de fatores neurotróficos são uma família de proteínas que induzem a sobrevivência 

de neurônios. Elas pertencem a uma família de fatores de crescimento, proteínas secretadas 

normalmente encontradas na corrente sanguínea que são capazes de impulsionar células 

particulares a sobreviverem, se diferenciarem, ou crescerem. Fatores neurotróficos são 

secretados pelo tecido alvo e agem impedindo que o neurônio associado inicie a morte 

programada de células, assim permitindo que os neurônios sobrevivam, e podendo se 

equilibrar para novos neurônios. 

Existem diferentes fatores que são encontrados no cérebro, tal como o neurotrófico-3. 

 Os neurotróficos são como grandes amas-secas de células cerebrais. Eles mantêm as células 

cerebrais nutridas e se certificam que elas crescem e têm uma longa vida. Eles as protegem de 

qualquer tipo de avaria e se certificam que o cérebro funciona adequadamente. Se esses 

fatores neurotróficos diminuem e desaparecem, o cérebro irá morrer e não irá mais funcionar 

e será destruído por radicais livres. 
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Limpando a Radiação 
     Essa técnica chegou através do testemunho do que o Criador fez quando tumores cerebrais 

que foram causados por excesso de radiação foram liberados de uma pessoa em uma cura. 

Esse é o processo que eu testemunhei quando o Criador curou a Sally e outras pessoas. É um 

bom exemplo da técnica ThetaHealing que pode ser usado em você ou em outros.  

      Na nossa sociedade industrial nós estamos sujeitos a uma quantidade incrível de radiação 

provinda da maravilhas tecnológicas deste século. Eu comecei a notar que a causa de alguns 

cânceres eram derivadas de radiação. Eu comecei a usá-la para liberar a radiação do dia-a-dia 

de telefones celulares, computadores, luzes fluorescentes e outros equipamentos elétricos. 

 

Liberando Radiação 

 

1. Centre-se em seu coração e  visualize-se indo abaixo para dentro da Mãe Terra, que é 

parte de Tudo Que É. 

2. Visualize-se trazendo a energia para cima através de seus pés, abrindo todos os 

chakras até o chakra coronário. Em uma linda bola de luz, vá para fora até o Universo. 

3. Vá além do Universo, depois das luzes brancas, depois da luz escura, depois da luz 

branca, depois da substância gelatinosa que são as Leis, em uma luz branca perolada e 

iridescente, no Sétimo Plano de Existência. 

4. Faça o comando: “Criador de Tudo Que É, é comandado que toda radiação que não 

serve a essa pessoa (nome da pessoa) seja removida*, mudada, e enviada para a luz de 

Deus. Grato! Está feito. Está feito. Está feito.” 

5. Testemunhe a radiação sendo removida* e sendo enviada à luz de Deus. 

6. Assim que o processo estiver terminado, lave-se, e se ponha de volta em seu espaço. 

Vá para dentro da Terra e puxe a energia da Terra para cima através de todos os seus 

chakras até o seu chakra coronário e faça um corte energético. 

 

 

*Desde que a radiação não é uma substância que deve estar no corpo, não é necessário 

substituir a radiação por nada. 
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Décimo Quarto Dia: Os Ouvidos 

     Você está mantendo sagrado o que está ouvindo? Você entende o que é sacralidade? Você 

entende qual é a sensação de ser sagrado? Quando alguém vem até você e te di alguma coisa 

confidencial, é a sua responsabilidade de manter sagrado e para você mesmo o que te 

disseram. Isso irá te dar credibilidade com todos os seus clientes. 

      Você ouve o que deveria? Os ouvidos são um processador importante para a informação 

intuitiva. Enquanto curador, você deve desenvolver a habilidade de escutar e perceber a 

verdade. Enquanto curador, você deve escutar a verdade da pessoa. Ponha de lado a sua 

própria verdade. Ouça a mais alta verdade do Criador de Tudo Que É. Esteja claro em seus 

pensamentos e se certifique que a pessoa com a qual você está trabalhando entende o que 

você diz. 

      Você tem algum bloqueio relacionado a ouvir às outras pessoas? Você percebe com 

exatidão o mais elevado e melhor do outro? Ensine para você mesmo e para os outros a 

definição da Fonte sobre o que é escutar a mais alta verdade. 

 

Curando os Ouvidos 

      Quando você cura o ouvido, diga à porção danificada para se regenerar. Diga ao ouvido que 

ele é novamente jovem e então testemunhe o re-crescimento dos folículos ou da parte 

danificada. Algumas pessoas têm a crença de que porque a família delas tem surdez, então 

elas também terão.  Muitas pessoas têm infecções contínuas no ouvido sem ao menos 

saberem disso. Quando a pessoa tem problemas com complicações de uma infecção anterior, 

vá para dentro e observe Deus tirando a memória da infecção e a enviando a luz de Deus para 

permitir que se curem. 

 

Crenças-Programas para o Ouvido 

•Programas de honestidade. 

•Uma pessoa deve respeitar o espaço de outra pessoa e o que sentem como verdade. 

•Reconhecer a verdade de outra pessoa. 

•Respeitar a verdade de outra pessoa e ainda assim guardar a sua própria verdade. 

•Eu entendo como ouvir a verdade. 

•Eu sei como viver na minha própria verdade. 

•Eu entendo o que é sacralidade. 

•Eu sei como ouvir a verdade de Deus. 

•Eu sei como aceitar a verdade de Deus. 

•Eu entendo qual é a sensação de ser sagrado. 

•Eu sou escutado. 

•Eu sei como viver na minha própria verdade. 

•Eu tenho a definição do Criador de estar apto a ouvir. 

 

Doenças do Ouvido 

•Zumbido (Tinido) 

•Estafilococo 

•Bactérias- Vírus 

•Infecções passadas 

•Cera 
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         O ouvido humano é consistido de três partes: o ouvido externo, o ouvido médio, e o 

ouvido interno. O ouvido externo inclui a aurícula, a parte visível do ouvido que é colada ao 

lado da cabeça e o canal auditivo encerado e agarrador de sujeiras. A membrana timpânica 

(tímpano) separa o ouvido externo do martelo (osso), o osso bigorna e o estribo (estapédio). A 

cóclea e os canais semicirculares compõem o ouvido interno. 
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Décimo Quinto Dia: O Corpo como um Todo 
 

      Parabéns! Hoje nós iremos revisar tudo que nós aprendemos e realizar o teste para a sua 

graduação. Lembre-se, você poderá ter que passar pelos seus sistemas diversas vezes antes 

que você se sinta limpo e sadio. Não se preocupe, você tem tempo. 

       Toda incorporação de DNA é diferente em cada pessoa, mas todo código de DNA é guiado 

pela mitocôndria. Se não existem mitocôndrias suficientes para manter a energia de cura se 

movendo através do corpo, as doenças têm um ponto de apoio. Uma substância tal como o 

Ácido Alfa-Lipóico limpa o produto de resíduos para da mitocôndria e estimula o corpo a 

produzir mais mitocôndria. 

       Quanto mais antioxidantes no corpo, mais jovem você permanece. Quando o curador 

programa o cromossomo da Juventude e Vitalidade na ativação de DNA, a pessoa irá se 

desintoxicar, então sugira que a pessoa use antioxidantes tais como Ácido Alfa-Lipóico, cálcio, 

magnésio e zinco. 

       Dependendo da saúde do indivíduo, pode haver um período de desintoxicação quando o 

curador tira os “Programas para Ficar Mais Velho”. 

 

Médicos e Diagnósticos 

      Na sociedade ocidental a maioria dos médicos e pacientes não percebem quanto poder nós 

damos aos nossos médicos. Nós esperamos com grande expectativa cada palavra que o 

médico diz, e acreditamos no que nos é dito, desde que em nossa sociedade o médico sabe 

tudo. É importante o discernimento apropriado sobre o que nos é dito pelos nossos médicos, 

assim como a compreensão de que há sempre alternativa; que existem outras opiniões, e 

outros médicos. Médicos são como nós, com atributos positivos e negativos, e no final das 

contas ainda é a nossa própria decisão aceitar uma opinião que é sugerida por um provedor de 

serviços de saúde. Tenha cuidado com a aceitação de afirmações negativas de um médico 

como sendo a verdade máxima. 

       Do outro lado da moeda, existe a história da pessoa no hospital morrendo por conta de 

alguma doença misteriosa. Para grande consternação do paciente, nenhum dos médicos no 

hospital pôde diagnosticar o desafio afetando o homem. Um dia enquanto o homem estava 

deitado em seu leito, um cirurgião o visitou enquanto dava suas voltas carregando consigo um 

grupo de médicos internos. Após examinar a tabela do homem enfermo e de falar com ele por 

algum tempo, o cirurgião se virou para ir embora. Ao fazer isso, ele se virou para os médicos 

internos e disse a palavra “Morto”. Estranhamente, depois desse ponto a sua doença começou 

a melhorar. Ele melhorou tanto que se levantou e deixou o hospital. Quando perguntado a um 

amigo a razão de sua recuperação, o homem respondeu: “Eu finalmente descobri o que eu 

tinha”. Parece que desde o momento em que o cirurgião visitante se virou para os médicos 

internos e disse a palavra “Morto”, na qual ele interpretou como sendo um diagnóstico da 

parte do médico, todo o medo do desconhecido se foi. O homem finalmente poderia dar um 

nome ao seu desafio, e tendo o nome, o medo iria embora e com o medo e a dúvida, o desafio 

iria com eles. O que o homem não sabia é que a palavra “Morto” é a palavra latina para morto 

ou morte. O cirurgião estava indicando aos seus alunos que o homem estava tão bom quanto 

morto. Apenas imagine o que teria acontecido ao homem se ele entendesse línguas latinas! 

Isso é apenas um exemplo de quanto poder nós damos aos nossos provedores de serviços de 

saúde. 
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Os Segredos da Sessão de Leitura Intuitiva 

 

A  estrutura de uma sessão geralmente é como a seguir. 

 

1. Peça permissão para entrar no espaço da pessoa 

2. Faça um escaneamento do corpo. Isso pode levar algum tempo para se trabalhar por 

todos os sistemas do corpo, então pergunte pelos maiores desafios dessa pessoa. 

3. Se necessário, testemunhe o Criador curar como for preciso. 

4. Veja e fale com os seus Anjos da Guarda/Guias. 

5. Pergunte à pessoa “Se existe alguma coisa que você mudaria em sua vida, o que 

seria?” 

6. Comece usando o Trabalho da Crença para “cavar” e encontrar quais Sentimentos 

devem ser ensinados e quais Crenças devem ser liberadas. 

7. Faça com que a pessoa responda as suas perguntas. Responda às perguntas e dê 

orientação à pessoa. 

8. Faça uma Leitura de Futuro ao final, porque o Trabalho da Crença muda o futuro. 

 

 

Isso é uma estrutura simplificada para um processo complexo, caso contrário. A Leitura-Theta 

é como a música do vento através das folhas das árvores, mas a música toca uma melodia 

diferente em cada pessoa. Os próximos parágrafos são um guia para as diferentes músicas 

tocadas em uma Leitura de Corpo. 

 

Os Princípios da Leitura de Corpo 

 

Como você vê o Corpo? 

      Muitos alunos me perguntam o que eu estou fazendo quando eu vejo o reino interior do 

corpo. Por escutar os meus alunos, eu sabia que estava vendo o corpo de maneira diferente 

das outras pessoas. Eu perguntei a Deus. “O que é que eu estou fazendo diferente das outras 

pessoas?” Essas são as mensagens que recebi: 

 

O Corpo Canta 

      Quando outras pessoas vêem dentro do corpo, elas entram procurando por algo que está 

errado. Elas entram com muito estresse, tensão e emoção. Elas estão tentando muito duro. O 

que eu percebo é que o corpo é maravilhoso, até mesmo mágico. Quando você olha dentro do 

corpo e vê uma única célula, você deveria escutar como ela canta a sua pequenina canção de 

harmonia com o resto do corpo. Todas as partes do corpo desde a menor célula até ao maior 

órgão cantam e ressoam umas com as outras com lindas vibrações. Quando há alguma coisa 

errada com algum órgão você ouvirá que ele não canta “de verdade” com as vibrações certas, 

e envia sinas errados aos outros órgãos. Aprenda a ouvir a essas vibrações e seus sinais. Se 

você está dentro do espaço de uma pessoa em uma leitura e você ouve um órgão cantando 

desafinado com outro, talvez o corpo esteja desafinado ou o órgão tenha um desafio nele. O 

leitor deve então investigar o que está errado. 

      Quando você olha dentro do corpo, se lembre: ele está vivo, então ele nunca irá se parecer 

exatamente como se pareceria um modelo anatômico. As cores são muito mais vibrantes e 

bonitas do que qualquer modelo anatômico. 
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Vá Para Dentro Com Amor 

      A melhor coisa a se fazer quando nós escaneamos o corpo é projetar o sentimento de amor 

a ele. O corpo fala comigo e me diz o que há de errado. Eu não vou para dentro com 

estereótipos, eu não odeio os vírus, eu apenas falo com ele. Eu o pergunto, “O que está 

havendo?” 

      Quando eu estava começando a realizar curas, eu disse aos vírus, “Você não deveria estar 

aí!”. Eu iria ouvir a resposta chocada do vírus “Não deveria?”. Vírus como o da Hepatite C não 

são malvados ou viciosos.  

      Quando você faz um escaneamento do corpo, você pode não reconhecer câncer ou doença 

no corpo porque o câncer não pensa que é mau, e as bactérias e vírus podem se esconder de 

você.  

     A primeira vez que eu vi uma célula cancerígena eu a disse que ela não deveria estar ali. 

Mas ela me respondeu e disse, “Eu deveria estar aqui sim. Eu não estou errada e não sou má”. 

Ela emitiu essa energia de virtuosismo próprio. Eu entendi pela primeira vez o que significava 

amar o câncer para longe de si mesmo. Células cancerígenas podem se transformar em células 

normais se você as guiar para isso. 

      Se você vai com ódio para dentro de um vírus, você irá nutri-lo com suas emoções, 

especialmente se a pessoa carrega herpes sexual. Confira por Programas como “Eu odeio 

doença” e “Eu odeio pessoas doentes” em si mesmo. A doença seja ela bactéria, vírus, fungo, é 

só energia. Ela te serve e apenas mostra que você está fora de equilíbrio. Trabalhe no apego a 

e como você vê o desequilíbrio. O curador dá à doença mais uma identidade quando estão 

com raiva dela. Eu posso ver vírus se soltando das pessoas quando elas entram, como se eles 

estivessem acenando para mim dizendo, “Oi!”. Eu posso vê-los porque não tenho medo deles. 

Eu posso ver herpes sexual imediatamente, eu não tenho medo dela. 

       Porque você deve dar a eles toda essa energia negativa? Não o reconheça com medo ou 

ódio. Se você entra no corpo com medo ou ódio você não verá tudo que pode testemunhar. 

Tire e substitua qualquer programa de medo, raiva ou ódio. Quando você passa através do 

corpo lembre-se que você não está sozinho, você tem o melhor instrutor do mundo; apenas 

aceite a cura e a testemunhe como realizada. 

      Se você está tentando duro demais, o corpo da pessoa irá se tornar resistente. Se 

resistência for criada o corpo não irá se mostrar para você. O sistema imunológico do corpo 

será ativado e tentará descobrir o que está acontecendo. Vá para dentro do corpo tão suave 

quanto uma pluma flutuando ao vento. Nós precisamos aceitar que o corpo é maravilhoso. 

Quando você vai para dentro do corpo, crie o sentimento de mágica! Se você relaxar e deixar 

fluir, você ficará surpreso em ver o quão certo você está. 

 

Faça o Download do “conhecimento” desses programas: 

“Milagres acontecem todo dia”. 

“O corpo é um milagre”. 

“Eu não irei me entregar ao medo, raiva ou ódio”. 

 

O Sentimento das Vitaminas 

      Pratique o sentimento das vitaminas tomando pequenas doses delas. Enquanto você se 

acostuma com o sentimento das vitaminas no seu corpo você ganha a habilidade de senti-las e 

de vê-las dentro do espaço de uma pessoa. Por exemplo, pratique com a vitamina B por uma 

semana e veja qual é a sensação e como ela se parece entrando em seu próprio espaço para 

experimentar a energia dela. Então você será capaz de dizer qual vitamina as outras pessoas 

podem ou não precisar. 
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Remédios 

      Antes de você começar a leitura, pergunte ao cliente se eles estão sob medicação. Evite 

sugerir ervas a não ser que você tenha permissão para fazer isso. Elas podem reagir aos 

medicamentos. Sempre faça com que o médico do cliente os examine para ver se é necessário 

uma mudança de medicação. Lembre-se, você não está diagnosticando, você está rezando. 

       Se uma pessoa está tomando remédios para asma ou alguma outra medicação, elas irão 

precisar de água para fazer um teste de energia corretamente, porque alguns remédios 

desidratam o corpo. Peça ao Criador que te mostre como se parecem as drogas dentro do 

corpo da pessoa. 

       

Respiração  

       Inspira devagar, e solte o ar bem devagar. Isso irá baixar a sua pressão sanguínea e ajudará 

a criar um estado meditativo. Isso te deixa afinado e te coloca em uma onda theta mais 

profunda 

 

Discernimento 

        A habilidade de um curador é de entrar na vida e espaço do cliente, e fora de seus 

próprios para o espaço da leitura. O curador deve aprender a separar os sentimentos dos 

clientes e seus próprios, para que então haja clareza cristalina na leitura. 

 

Ego 

       Lembre-se de permitir ao Criador a oportunidade para realizar o trabalho no espaço de 

uma pessoa sem as suas próprias interferências e dúvidas. O facilitador deve somente 

testemunhar o Criador realizar a cura. 

 

Foco 

      Quando alguém está sentado à sua frente, você pode ter apenas alguns segundos para 

localizar avarias no corpo todo. Se o curador tem tempo limitado, como é o caso em muitas 

leituras, o curador deve desenvolver o foco para selecionar os principais desafios na pessoa. 

Peça ao Criador que te mostre os desafios principais na pessoa.  

 

O Futuro 

      Quando você faz o Trabalho da Crença em si mesmo ou em outra pessoa, você está 

mudando o futuro possível. É melhor para a pessoa se você fizer perguntas pertencentes ao 

futuro até depois que o Trabalho da Crença estiver feito. De qualquer maneira, se o Trabalho 

da Crença já estiver sido feito em uma sessão, você precisará esperar até uma próxima data 

para fazer uma leitura de futuro porque o futuro foi mudado com o Trabalho da Crença. 

 

A Busca pela Crença 

     Quando você trabalha com alguém, observe suas expressões faciais e você as verá se 

agarrando a Programas. Verbalmente, elas serão argumentativas, impacientes e em rejeição. 

Elas irão dizer coisas como “Eu não sei” e “apenas conserte isso”. Quando a pessoa faz isso o 

curador deve ser paciente e perguntar, “E se você soubesse?”. Espere até que eles falem e elas 

aparecerão com o Programa por si só. Se a pessoa não quer ver uma coisa, elas não irão 

escutar o que você tem a dizer. É melhor esperá-los até compartilharem com você.  

 

Programas Relativos à Disfunção 

       Algumas energias são maldições, memórias livres flutuantes, e antigas conexões com os 

diferentes Planos de Existência. 
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Metais Pesados 

       Quando você está em uma leitura, você muito provavelmente irá encontrar metais 

pesados na corrente sanguínea, e no fígado. Eles podem ser vistos como estranhas substâncias 

metálicas quando vistos intuitivamente. Não os confunda com implantes alienígenas. 

 

Interconexão  

       Para cada doença física que vem à tona há um aspecto emocional, mental ou espiritual 

conectado a ela. Todos os aspectos da pessoa devem ser curados. 

 

Visão 

      Se uma região do corpo não aparece tão clara quanto você gostaria quando está 

escaneando o corpo, então talvez não haja nada nessa região que você devesse ver. 

 

Apego 

      Livre-se do seu apego à leitura e aceite o que você no espaço de uma pessoa. Às vezes, o 

Criador revela aspectos diferentes das pessoas por partes através do tempo. Acredite e seja 

paciente! Quanto mais você praticar mais você irá perceber. 

 

Julgamento 

       Se um cliente está te irritando, então pode ser necessário fazer Trabalho da Crença em 

você mesmo para explorar a razão disso. Existe uma razão pela qual você é “alavancado”. 

Respeite a todos que vierem para ser trabalhado, mesmo se eles te deixam louco. A chave para 

esse trabalho é não ser inimigo de ninguém. Não faça julgamentos sobre a pessoa, mesmo que 

você não concorde com os seus valores. 

 

Cura Instantânea  

       Quando uma cura instantânea acontece, o curador irá sentir o corpo da pessoa mudar e 

curar com a força do Criador, então a energia irá voltar para o espaço do curador e ambas as 

pessoas irão sentir a energia vibrar através deles. 

 

Controle do Pensamento 

      Se certifique que você é disciplinado em seus pensamentos. Você pode criar manifestações 

instantaneamente com o pensamento focado quando você se torna experiente com o Theta. 

Realize testes para Programas negativos pertencentes a responsabilidade, confiança e 

habilidades. Se certifique que você é responsável pelos seus pensamentos. Alguns dos 

bloqueios psíquicos que param as manifestações têm um propósito. 

      O que aconteceria se uma criança de dois anos pudesse manifestar tudo que quisesse? 

Talvez exista uma Lei de confirmações e equilíbrios que filtram pensamentos selvagens e 

incontrolados e não permite que eles se tornem realidade até que sejamos capazes de 

manifestar com responsabilidade. 

 

O Sentimento da Doença 

       Uma vez que você experimentou intuitivamente uma doença mais de uma vez, você se 

lembrará e a reconhecerá no corpo de outra pessoa. A experiência liberta o medo e a dúvida 

do curador. Quando você realiza uma cura e você conhece as peculiaridades do desafio, você 

irá ver e fazer curas mais efetivamente. Enquanto curadores, nós pensamos que algumas 

doenças são mais difíceis de trabalhar do que outras, mas isso é somente uma crença. Por 

exemplo, crianças se curam mais rápido porque suas crenças porque suas Crenças ainda não 

estão estabelecidas como agora. 
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Amor do Criador 

      Na facilitação de todas as curas, traga o amor do Criador para dentro da Cura. A energia de 

cura não é criada do nada. O Amor do Criador é a energia que faz o processo funcionar. Se, em 

uma leitura, o Criador lhe diz que “tudo ficará bem”, saiba que as coisas provavelmente ficarão 

difíceis por algum tempo. Essa é a maneira do Criador para deixar você tranqüilo e dizer a 

todos nós que a perspectiva do Criador é diferente de nossa própria perspectiva. 

 

Família 

      O Trabalho da Crença não beneficia somente a pessoa, mas também sua família. Quando 

você começa a realizar mudanças de Crença do DNA em si mesmo, a sua família se tornará 

mais próxima de você. Em um nível, você é obrigado a ajudá-los. Eles poderão vir a você 

procurando ajuda depois que você tiver feito o trabalho em si mesmo. Não os pressione. Eles 

virão até você quando estiverem prontos. Essa é a família que você escolheu para si mesmo 

quando você escolheu vir a esse Plano! Tome conta de você primeiro e limpe o seu corpo, 

mente e alma. 

 

O “Conhecimento” 

      Não é correto fazer teste de energia em si mesmo ou em outra pessoa a respeito de uma 

doença específica. A mente subconsciente pode acreditar que tem a doença, então esse não é 

um bom indicador de que a pessoa tem realmente tem a doença. O verdadeiro indicador de 

uma coisa é verdade vem do conhecimento interior e exterior do Criador, e conectar-se ao 

Criador. É sábio receber validação de um médico sobre uma moléstia ou doença. 

 

Mulheres Grávidas 

      Não use o Trabalho da Crença ou mude qualquer genética em uma mulher grávida. De 

qualquer modo, você pode pedir a Deus que te mostre como trabalhar com o feto se ele não 

estiver se desenvolvendo corretamente. 

 

Cavar para Crença Raiz (Digging) 

      Quando você trabalha com alguém, observe suas expressões faciais e você as verá se 

agarrando a Programas. Verbalmente, elas serão argumentativas, impacientes e em rejeição. 

Elas irão dizer coisas como “Eu não sei” e “apenas conserte isso”. Quando a pessoa faz isso o 

curador deve ser paciente e perguntar, “Mas se você soubesse?” e esperar até que elas falem 

e elas aparecerão com o programa. Se a pessoa não quer ver uma coisa, elas não irão escutar o 

que você tem a dizer. É melhor esperar que compartilhem. 

 

Um Bom Trabalho 

      Um bom trabalho em uma leitura é a melhor recomendação. Peça ao Criador que cada 

pessoa que trabalhe diga de você para duas pessoas. Se você machucou os sentimentos do 

cliente, isso irá se espalhar muito rápido. Se certifique que você faça todo mundo sentir é 

amado e importante. O Criador irá te trazer os clientes, mas você deve fazer o esforço para 

dizer “oi”. 

 

O Toque Final 

      Quando você estiver terminando uma cura e está deixando o espaço de uma pessoa, 

testemunhe o corpo da pessoa como sendo completamente saudável. Tome uma ducha ou um 

banho no final do dia para tirar a energia instintiva residual. 
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Cura Intuitiva de Vianna (referência)  
 

Abuso 

     Pessoas que abusam sexualmente de crianças podem não ser capazes de discernir entre 

amor paternal e amor sexual. Normalmente elas também sofreram abuso. Para uma pessoa 

que sofreu abuso, a energia que é criada pela situação pode afetá-las pelo resto da vida. Faça 

Trabalho da Crença para ajudar a pessoa a se mover além de ser uma vítima e limpar outras 

questões de abuso. Limpe programas de vergonha, culpa, raiva, ódio e vítima, ensine-os a 

definição da Fonte de qual a sensação de estar seguro. 

 

Acetaldeído  

       O acetaldeído é uma toxina pertencente aos produtos residuais da Candida. Essa 

substância faz as juntas musculares endurecerem, causa alergias e faz se tornar difícil lembrar-

se de coisas.  

Suplemento e outros Remédios: Molibdênio em dosagens de 300-500 microgramas (mcg) 

VEJA MOLIBDÊNIO. 

 

Acidófilos 

       O acidófilo é uma bactéria usada como uma ajuda para triturar a comida e é necessário 

para uma boa digestão. 

 

Adrenais 

       Primeiramente, faça uma cura para adrenais exaustos. O DHEA ajuda a recuperar as 

adrenais, 50 mg para mulheres e 100 mg para homens. Veja também: Síndrome de Cushing. 

Para adrenais veja DHEA e Pregnenolona.  Não é sugerido tomar esses suplementos se você 

tem ou teve câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer reprodutor. 

Remédios Intuitivos: Faça uma cura através do Criador. 

Crenças: Trabalhe sobre o estresse fetal, “eu estou exausto”, inabilidade de tomar decisões e 

não saber qual é a sensação de estar seguro. Tire para fora os ressentimentos das pessoas, 

situações e da personalidade. “Eu ressinto o meu corpo”, “Eu ressinto a minha mãe”, etc. 

Substitua ressentimentos com o perdão, amor incondicional ou qualquer coisa que o Criador 

disser. Ensine-os como viver sem ressentimentos. 

 

ADHD 

      Reações alérgicas aos corantes vermelhos e amarelos que são encontrados na comida 

podem causar hiperatividade. O ADHD também pode ser causado pela alergia ao açúcar. A 

criança pode ser apenas muito inteligente ou intuitiva. 

Remédio Intuitivo: Pergunte ao Criador de Tudo Que É se há um problema genético e, se sim, 

testemunhe enquanto ele é mudado. Peça para ver se há um desequilíbrio nos níveis de 

serotonina. Faça o exercício “Envie Amor para o Bebê no Ventre”. Faça os Trabalhos da Crença 

e do Sentimento. 

Suplementos e Outros Remédios: Sugira que a pessoa interrompa o uso de corantes e açúcar. 

Adicione lipídios: Ômegas 3, 6 e 9. 
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Envelhecimento 

      As pessoas ficam mais velhas junto aos seus processos de pensamento. Pensar que você é 

velho envelhece o corpo. Diga ao seu corpo que você o ama e que ele é jovem. 

Remédio Intuitivo: Primeiro, pergunte à pessoa qual idade eles gostariam que seu corpo 

tivesse. Então, o curador deve perguntar ao corpo qual idade ele pensa que tem e então 

programe o corpo para ter uma idade mais nova. Instile o Programa que o corpo está  “sempre 

se regenerando e se tornando mais jovem.” 

Suplemento e outros Remédios: Ácido Alfa-Lipóico, Ômegas 3, 6 ou 9. 

 

 AIDS/HIV 

       AIDS e HIV intuitivamente se parecem como vírus diferentes. A AIDS é mais agressiva e 

viciosa, e ataca as células-T. O vírus projeta formas de pensamento que fazem o hospedeiro 

pensar que o vírus o está ajudando em todos os níveis. 

Remédio Intuitivo: Realize uma cura e peça a Deus para “Me mostrar”.  

Suplemento e Outros Remédios: É sugerido o uso de Chaparral ou Equinácea se a pessoa não 

estiver sob medicação para HIV. Sugiro Ácido Alfa-Lipóico. 

 

Alergias 

 Dieta alcalina 

Remédio Intuitivo: Realize uma cura. Peça a Deus que “Te Mostre”. Comande que o sistema se 

equilibre e o testemunhe como feito. 

 

Alcoolismo 

É muito importante que esses centros de prazer do cérebro nos recompensem, para quando 

tivermos fome, comermos. Eles liberam uma coisa chamada dopamina que nos dá uma 

sensação de prazer. É bastante ligada à serotonina. Sob circunstâncias normais, ela funciona o 

tempo todo, mas quando o álcool é adicionado a ela, o álcool dispara os centros de prazer. Até  

recentemente era pensado que o álcool fosse como um dreno, dissolvendo o tecido do 

cérebro para criar efeitos tóxicos. Ele tem esse efeito, mas não da maneira como nós uma vez 

pensamos que era. Ele dissolve tanto a água como as gorduras, os dois componentes das 

células cerebrais, forçando essas células a criarem e produzirem emoções que vão desde a 

euforia à depressão ou da calma à agressão. Nós sabemos que não existe um gene do “álcool”, 

mas existem alguns distúrbios genéticos em genes transformados que fazem as pessoas mais 

propensas ao alcoolismo. 

A tendência ao alcoolismo é definitivamente presente quando há um baixo nível de serotonina 

no corpo. Existem algumas coisas boas que o álcool faz. Se você bebe ocasionalmente, o álcool 

pode baixar seu colesterol. Algumas quantidades podem prevenir o entupimento de suas 

artérias, prevenir coágulos de sangue, e pode na verdade suavizar a menopausa e reduzir o 

risco de doenças do coração. Se você bebe apenas uma pequena quantidade todo dia ele pode 

estimular o seu cérebro a funcionar melhor. De qualquer maneira, beber em excesso, pode 

causar grande avaria cerebral. Ele pode fazer com que o cérebro comece a destruir milhões e 

milhões de neurônios. Homens russos, por exemplo, bebem um equivalente a três garrafas e 

meia de Vodka por semana, e suas expectativas de vida são em torno de 55 anos de idade. 

O uso de drogas em demasia irá causar várias mudanças no cérebro. Se você vai para dentro e 

começa a mudar os neurônios à sua volta e comandar que os níveis de serotonina mudem, isso 

irá criar uma diferença na necessidade por aquele vício em particular. Uma vez que o cérebro 

aprendeu que ele pode 
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disparar esses prazeres, é muito importante que você ensine ao cérebro que não faça isso. 

Uma coisa que é importante entender sobre os alcoólatras é que tantos receptores estão 

sendo desligados e ligados com o uso do álcool que quando o álcool não é mais usado em suas 

vidas, os seus níveis de serotonina irão oscilar bastante. Pessoas que foram alcoólatras durante 

muitos anos irão retornar e agir da mesma maneira como eram antes de serem alcoólatras. 

Então se elas começaram a beber aos dezoito anos e largaram a bebida aos quarenta, os seus 

cérebros irão voltar a certos desenvolvimentos de uma pessoa com dezoito anos de idade, 

conseqüentemente fazendo a pessoa ficar um pouco imatura até que seu cérebro possa 

alcançar a si mesmo. É por isso que às vezes pessoas que têm grandes vícios e se recuperaram 

dele pensam que a vida é um pouco mais difícil do que normalmente achariam aos quarenta 

anos. Elas ainda estão tentando compensar com as habilidades de uma pessoa de vinte e cinco 

anos. As influências extras de drogas e álcool e a maneira como elas fazem as pessoas ficarem 

tão deprimidas deveria ser uma coisa a se prestar bastante atenção. Enquanto curador vá para 

dentro e testemunhe os níveis de serotonina e dopamina. Libere o Programa de “Eu sou 

viciado em álcool”, e substitua com o que o Criador te disser. Pergunte ao Criador o que fazer; 

às vezes as pessoas precisam de alguém que está preparado para lidar com suas retratações. 

      Você precisa se preparar para alguns tipos de retratação, porque os diferentes receptores 

que são acalmados pelo abuso de álcool são repentinamente acordados no cérebro. Você 

pode possuir mais receptores e neurotransmissores acordados do que normalmente você tem 

e leva um tempo para o cérebro se reajustar. 

 

Ácido Alfa-Lipóico 

      O Ácido Alfa-Lipóico ajuda o coração, limpa o fígado e é um dos principais antioxidantes. 

Ele limpa os radicais livres na mitocôndria e ajuda o corpo a produzir mais mitocôndria. Tome 

com comida, CoQ10 e lipídios. 

 

Mal de Alzheimer 

Remédio Físico: Dieta alcalina, algum tipo de limpeza de fígado para a pessoa. 

Remédio Intuitivo: Peça a Deus que te mostre o que é necessário ser feito, e então 

testemunhe a mudança química do cérebro mudar. 

 

Anemia 

Remédio Intuitivo: Peça a Deus por equilíbrio no sangue. 

Programas: “Eu entendo como me comunicar bem” e “Eu conheço a sensação de ser 

saudável”. 

Suplementos ou Outros Remédios: Ferro ou B6 e aminoácidos. 

 

Anestesia 

      Quanto mais rápido você tirar a anestesia do corpo, mais rápido o corpo irá se curar. 

Converse com os tecidos e diga a eles como liberar a anestesia. Comande ao Criador de Tudo 

Que É que isso seja curado e para “Me mostrar”. Observe enquanto o Criador talvez limpa 

todas as memória livres flutuantes da operação enquanto estavam inconscientes. 

 

Animais 

       Animais irão responder ao Trabalho da Crença. Sempre peça permissão ao eu superior  do 

animal para trabalhar neles. 
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Anorexia e Bulimia  

Suplementos ou Outros Remédios: Geralmente, a pessoa estará com baixo magnésio. Elas 

precisam bebericar comida líquida com vitaminas. Pessoas que sofrem de bulimia têm 

cicatrizes no esôfago. 

Crença: Faça os Trabalhos da Crença e do Sentimento. 

 

Antraz 

      O antraz foi a primeira bactéria encontrada no solo. Cientistas os transformaram. Ele não 

causa nenhum mal em doses pequenas, mas o antraz que é produzido em alto grau em 

laboratórios é perigoso. 

Remédio Intuitivo: Comande uma cura e peça ao Criador para “Me mostrar”. 

Suplementos e Outros Remédios: Orégano, Cominho Preto e Murta. 

 

Antiperspirante  

      Se você toma clorofila talvez não haja necessidade de desodorante. Alguns antiperspirantes 

comprados em lojas possuem quantidades enormes de metais pesados, tais como o alumínio. 

 

Arritmia: Arritmia é quando o batimento cardíaco é irregular. 

Remédio Intuitivo: Faça uma cura. Peça ao Criador para “Me mostrar”. 

 

Artrite 

      Mesmo em suas diversas formas, nós trabalhamos com a artrite da mesma maneira. Evite 

produtos laticínios. Elas irão estar famintas por leite porque elas estão famintas de cálcio e as 

suas doenças irão torná-los rígidos. Pessoas que bebem muito leite homogeneizado devem 

considerar parar com ele, porque ele tem bactérias desenvolvidas nele que causam artrite. As 

bactérias atacam as juntas, e então o corpo tenta reconstruir o dano, causando aumento das 

juntas e formas de nódulo. Pessoas com a doença normalmente são teimosas. 

Remédio Intuitivo: comande uma cura e diga: “Criador, me Mostre”. Faça os Trabalhos da 

Crença e do Sentimento em assuntos que valham à pena. 

Suplementos e Outros Remédios: Há geralmente a necessidade de cálcio/ magnésio. Use 

cálcio quelato, e não cálcio de concha de ostra. Suco de cenoura é também uma boa fonte de 

cálcio. Fique longe de leite e farinha. Use óleo de Bétula topicamente e Ômega 3. É também 

sugerida uma limpeza de fígado.  

 

Asbestose 

      A asbestose gera sintomas similares à asma. Intuitivamente ela se parece como pequenos 

ganchos nos pulmões. Comande uma cura nos asbestos. Respondem bem às curas.  

Suplementos ou Outros Remédios: Cianobactérias retiram os asbestos. Ácido Alfa-Lipóico. 

 

Dermatofitose 

      É um fungo. Pessoas que raramente andam descalças têm esse problema. 

Suplementos e Outros Remédios: Óleo de Melaleuca e dieta alcalina. 
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Asma 

      Se você quer mudar a asma, existem certas coisas que podem ser feitas. Uma das coisas 

que podem ser feitas e que é de grande ajuda é tirá-los de toda farinha processada e açúcar 

branco. Isso faz uma grande diferença quase que imediatamente. Usar murta, orégano e um 

produto chamado limpeza de fungos parecem ajudar a matar qualquer fungo que estiver 

causando a asma e a limpar o corpo. Com pessoas que sofrem de asma que sejam crianças, 

iniciá-los com uma boa vitamina e um dos suplementos altos grupos minerais também ajuda 

com a asma. Com as crianças você precisa ser cuidadoso com as vitaminas e usá-las de acordo 

com sua idade, etc. Um bom suplemento mineral parece fazer uma diferença enorme. Beber 

muita água faz uma diferença significante também. Use os Trabalhos da Crença e do 

Sentimento para liberar Programas ou adicionar Sentimentos assim como for necessário. 

      Alguns pais levam os seus filhos aos especialistas em alergia para tomarem com sua asma. 

Esse é um método efetivo de tratamento; de qualquer maneira, retirar farinha processada e 

açúcar branco de suas dietas é extremamente benéfico. Aumentar a dosagem diária de 

vitamina B e os diferentes suplementos minerais ajuda, assim com faz a cianobactéria e a 

clorofila. Ambas a cianobactéria e a clorofila ajudam a estimular os adrenais. 

      O DHEA ajuda em alguns casos de asma aguda. De qualquer modo, alguns dos melhores 

resultados que nós testemunhamos vieram da mudança na dieta e exercício. Se a pessoa com 

asma teve muito estresse e sofrimento quando criança mudar as Crenças de que “a vida é 

triste, a vida é cheia de sofrimentos, a vida é difícil” pode ajudar bastante. Em nossa sociedade 

nós temos tantos poluentes que atacam verdadeiramente a membrana dos pulmões, isso 

sendo capaz de se mudar para um lugar onde o ar é limpo e puro seria o ideal, mas desde que 

isso nem sempre é possível, apenas remover a farinha e açúcar parece ter um efeito positivo 

sobre a asma. 

       Nunca tire um asmático de sua medicação, permita que seus médicos façam essa decisão e 

nunca os faça sentirem-se envergonhados sobre usar as suas medicações. Até que seus corpos 

estejam preparados e os fungos tirados para fora do corpo, o corpo não irá melhorar.  A asma 

é regularmente causada por fungos. Uma mãe com clamídia durante a gravidez pode causar 

asma ao seu bebê.  Muito estresse durante a gravidez pode causar asma em um bebê. A asma 

pode ser causada por parasitas nos pulmões ou pela doença de Lyme. Falta de água pode 

causar ataques de asma e a Aspirina também. 

Remédio Intuitivo: Equilibre a energia das adrenais. 

Suplementos e Outros Remédios: responde bem às coisas. Use zinco para recuperar os 

pulmões. Beba bastante água, use a “limpeza de fungos” do North American Herb Spice e coma 

orégano. Pessoas com asma irão provavelmente precisar de vitaminas B, especialmente B6, 

vitamina A e Zinco, e também um pouco de cobre, magnésio, cálcio, potássio e ferro. Construa 

a força da pessoa e então o médico irá parar lentamente com as suas medicações. Uma dieta 

alcalina irá limpar a asma. 

Crenças: Se mover para frente, exaustão, medo e sofrimento antigo. A pessoa talvez tenha 

uma memória fetal de ansiedade transferida pela mãe que realmente causam a doença dela. 

Instile que “eu me perdôo”, “eu sei como viver sem asma”, “eu sei como respirar” e “eu 

entendo como respirar o sopro da vida”. 
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Autismo  

      Existem dois tipos de autismo que eu vejo em crianças. O primeiro tipo de autismo é 

causado por nascimento trágico ou trauma durante o nascimento. É como se o espírito fosse 

tirado um pouco para fora do corpo. Esses são as crianças autistas mais fáceis de corrigir. O 

autismo é um problema com o sistema nervoso. É uma desordem que se desenvolve e ela 

normalmente se manifesta antes da criança ter três anos de idade. Os sinais de autismo 

incluem o absorvimento próprio, falta de reação às outras pessoas, às vezes batendo a cabeça 

contra a parede. A evidência que é uma desordem nervosa. Pode também ser uma desordem 

genética; pode ser causado por ferimento cerebral anterior ou posterior ao nascimento. Há 

especulação de que poderia ser causado por doenças venéreas ou infecções virais. 

       Os meninos sofrem de autismo quatro vezes mais do que as meninas, e existem diferentes 

graus de autismo. Crianças com autismo moderado podem também se tornar grandes 

empreendedores quando crescem. Crianças com autismo mais severo evitam o contato físico e 

não demonstram nenhum sinal de entendimento. Muitos deles não tentam se comunicar, mas 

alguns deles irão fazer gestos e sons. A ciência médica acredita que não há cura para o 

autismo. Médicos acreditam que eles devem ser avaliados por um psicólogo experiente e 

postos em programas que podem ajudá-los. Eles nunca descobriram uma medicação que ajude 

o autismo; de qualquer modo, nós descobrimos que indo para dentro e pedindo ao Criador 

que ponha o espírito de volta em seu espaço na verdade ajuda com o autismo. 

       Nós achamos que a falta de comunicação e a inabilidade para se comunicar podem ser 

mudados comandando ao corpo que volte à memória fetal e que se desenvolva como uma 

criança normal. Colocar gentilmente o espírito do bebê de volta ao seu espaço irá ajudar no 

autismo. Ele se sente como se parte de seus espíritos estivessem tentando fugir ou estivesse 

muito perto de fugir e não foi completamente colocado de volta em seus espaços. 

       A outra forma de autismo que eu observei parece ser causada por excesso de mercúrio no 

sistema. Eu acredito que o mercúrio esteja vindo de vacinas assim como da mãe através do 

leite que estão nutrindo com. Não importa quantas vezes você põe o espírito de volta ao 

corpo, o corpo não irá guardar essa energia por que o mercúrio é reintroduzido no sistema. 

Dar à criança mais suco de maçã irá ajudar a tirar o mercúrio e comandar ao Criador para 

mudar o mercúrio pode curar a criança. 

       Nunca comande que nenhum metal pesado seja completamente retirado do corpo porque 

o nosso corpo é constituído de metais. Se você comandar que muito mercúrio saia do corpo de 

uma só vez também fará o corpo ficar muito doente, mesmo se você o muda para outra 

energia que não seja o mercúrio. A resposta das pessoas que têm autismo é extremamente 

bem sucedida quando se trata de curas. Se certificar que a criança se sinta amada 

constantemente irá quebrar essa barreira que os impedem a comunicação. Puxar os metais 

pesados para fora do corpo é a chave aqui. 

A pessoa com autismo pode ficar presa em uma bolha na qual eles não conseguem sair. 

Comande que o seu espírito retorne completamente para dentro do seu corpo. Elas são 

freqüentemente crianças brilhantes. Pergunte ao Criador qual a causa do autismo. Poderia ser 

por trauma de nascença, mas geralmente a causa são as vacinas. Se a causa foi por causa de 

uma inoculação, tire o mercúrio do corpo com suco fresco de maçã. A pectina no suco de maçã 

põe o mercúrio para fora. 

Remédio Intuitivo: O autismo reage favoravelmente às curas intuitivas. Faça uma cura. Peça 

ao Criador para “Me mostrar”. 
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Bebês 

      O curador pode trabalhar no feto no ventre com questões como a síndrome de Down. 

Primeiro peça a permissão da mãe. 

Insight Intuitivo: Envie bastante amor intuitivo ao bebê. Trabalhe nos pais com o Trabalho da 

Crença antes que qualquer coisa seja feita ao bebê. Faça uma cura.Peça ao Criador que “Me 

mostre”. 

 

Bactéria 

Remédio Intuitivo: Faça uma cura. Peça ao Criador que “Me mostre”. 

 

Escaras  

Remédio Intuitivo: Faça uma cura. Peça ao Criador que “Me mostre”. 

Suplementos e Outros Remédios: Óleo de Orégano, Própolis de Abelha e Mel. 

 

Picadas de Abelha 

Remédio Intuitivo: Comande a Deus que cure isso e para “Me mostrar”. 

Suplementos e Outros Remédios: Tabaco e Confrei ajudam a curar a inflamação da picada. 

 

Paralisia de Bell 

      Um vírus do herpes que paralisa os tecidos é a causa da Paralisia de Bell.  

Remédio Intuitivo: Faça uma cura. Peça ao Criador que “Me mostre”. 

 

Desordem Bipolar  

      A pessoa com desordem bipolar normalmente irá pensar que a culpa é de todo mundo, e 

não delas. Elas pensam que todos estão lá fora para pegá-las. Os seus cérebros falham na 

ignição das pulsações elétricas. A mãe quer empurrar o filho para longe porque é difícil lidar 

com as pulsações elétricas. Algumas pessoas se tornam bastante violentas e a violência pode 

se intensificar até que elas batam nas pessoas que amam. 

Remédio Intuitivo: Peça às pulsações cerebrais e aos hormônios que se equilibrem. Quando 

você equilibra os hormônios sempre limpe primeiro o fígado. Equilibre os hormônios ao nível 

de suas faixas etárias e ensine ao corpo o que fazer. Níveis Altos de noradrenalina e baixos 

níveis de serotonina podem mudar enviando à pessoa uma abundância de amor. “Criador, me 

mostre”. Testemunhe isso como realizado.  

Suplementos e Outros Remédios: Óleo de Rosas e Ômega 3. 

 

Infecção da Bexiga 

É causada por um verme, uma bactéria ou a emoção de estar com raiva. 

Remédio Intuitivo: Comande ao Criador que cure isso e para “Me mostrar”. 

 

Sangue 

      O sangue leva nutrientes para as células. O sangue carrega crenças com ele. 

Insight Intuitivo: Se o curador intuitivamente vê substâncias pretas no sangue, podem ser 

metais pesados. Se forem vistos especificações marrons, então os rins, ou fígado não estão 

limpando o sangue. A pessoa também pode ver especificações marrons se existem parasitas 

ou nutrientes não digeridos. Se for este o caso a pessoa está precisando de mais enzimas. 
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Suplementos e Outros Remédios: A equinácea é a rainha de todos os purificantes do sangue. 

Use niacina como purificador de sangue por apenas duas semanas de cada vez. Outros 

suplementos são a vitamina B, trevo-dos-prados e pimenta caiena. 

Crenças: questões de nutrição, receber amor, alimentação, questões de co-dependência, 

retorno dos fragmentos de alma, medo de ficar sozinho, individualidade, medo de abandono e 

o “saber” qual a sensação de alguma coisa. 

 

Pressão Sanguínea 

Remédio Intuitivo: Equilibre os hormônios do coração no cérebro. Faça o Criador “Te 

mostrar”. 

Suplementos e Outros Remédios: Alho, zinco e faça uma limpeza do fígado. Seja cauteloso 

com o uso de Gingko Biloba porque há risco de apoplexia (derrame cerebral). Alguns ajustes 

nas costas irão afetar a pressão sanguínea. Magnésio e pepino são fantásticos para regular a 

pressão sanguínea. 

 

Fisiculturismo e Educação Física 

     Se você não alimenta o corpo com proteína o bastante, ele ia começar a pegar proteína dos 

órgãos. Se você tem uma agenda de prática pesada, é melhor consumir proteína. 

 

Ossos 

       O esqueleto está conectado ao chakra coronário. Desde que o sistema nervoso elétrico 

corre através dos ossos, o curador irá ver as cores e a energia fluir dentro dos ossos. É muito 

fácil trabalhar com os ossos. Os ossos têm flexibilidade e eles amam mostrar ao leitor a sua 

grandeza. 

 

Câncer do Osso 

      O câncer do osso poderia ser causado por um tumor isolando metais pesados dentro dos 

ossos. Se o tumor é benigno, certifique-se que não está interferindo com o osso. Se o osso 

aparece preto e cinza, isso significa que há falta de cálcio. Isso normalmente é causado pelo 

chumbo. Se, depois de uma cura, o tumor encolher e crescer de novo, ainda há intoxicação por 

metais pesados.  

Remédio Intuitivo: Comande uma cura e diga “Criador, me mostre”. Peça por alívio de todas 

dores. 

Suplementos e Outros Remédios: O zinco põe o chumbo para fora, de 50 a 100 mg por dia e 

Selênio. 

  

Infecções do Osso 

Remédio Intuitivo: Comande uma cura e diga “Criador, me mostre”. Após a cura, peça para 

eles irem ao médico para um exame. 

Suplementos e Outros Remédios: Altas doses de antibióticos, prata coloidal e a erva, úsnea.  

 

Dor nos Ossos 

Remédio Intuitivo: Comande uma cura e diga “Criador, me mostre”. Peça por alívio de todas 

as dores. 

Suplementos ou Outros Remédios: Óleo de cravo/ Magnésio. 
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Osteófitos (Bicos de Papagaio) 

     Desde que cálcio em excesso causa osteófitos, você precisará se certificar que ele está 

sendo destruído no sistema. O problema poderia ser porque a paratireóide não está 

destruindo o cálcio. 

 

Remédio Intuitivo: Comande uma cura e diga “Criador, me mostre”. 

Crenças: Ódio em relações.  

 

Ossos Quebrados ou Deslocados 

      Ossos quebrados têm alta suscetibilidade às infecções de estafilococos e estreptococos. 

Remédios Intuitivos: Primeiramente relaxe os músculos e então comande ao osso que se 

coloque de volta em seu lugar. Se certifique que os músculos sejam informados de qualquer 

nova colocação de osso, comande que Deus cure o osso. 

Suplementos ou Outros Remédios: se certifique que a pessoa tem cálcio e magnésio suficiente 

quando estiver fazendo trabalho restaurativo- elas devem tomar suplementos durante esse 

tempo. É melhor se tomados à noite. Também, a pessoa necessita de estrogênio suficiente 

para absorver o cálcio. Uma compressa com confrei nos ossos quebrados irá ajudar na cura. 

Crenças: Para ossos mal alinhados, os programas são uma carga pesada (do mundo ou de 

outros), questões com Deus (a energia de Deus corre através de mim, eu sou digno do amor de 

Deus) e “Eu sou bom o bastante para Deus”. 

  

Bronquite 

     A bronquite é causada por bactéria, fungo e micro plasma. 

Remédio Intuitivo: Comande uma cura e diga “Criador, me mostre”. 

Suplementos ou Outros Remédios: É uma infecção fungal, faça a “limpeza de fungos” da 

North American Herb and Spice, orégano e o oligo-elemento mineral platina.  

 

Contusões 

      Diabéticos e pessoas usando anticoagulantes se contundem facilmente. 

Remédio Intuitivo: Comande uma cura e diga “Criador, me mostre”. Testemunhe o tecido se 

regenerando. 

 

Cohosh-Preto 

      O cohosh-preto é abundante em estrogênio. Quando há muito estrogênio no corpo, a 

pessoa fica propensa ao câncer. Não é bom usar se a pessoa tem câncer de mama. 

 

Questões da Bexiga  

      Pode haver alguma culpa conectada a problemas com a bexiga, embora a culpa 

normalmente se encontre no plexo solar. Raiva e ressentimento podem ser guardados na 

bexiga. 

Remédio Intuitivo: Comande uma cura e diga “Criador, me mostre”. Pode ser que seja 

necessário testemunhar a cura duas vezes. Se elas não estiverem limpas, veja se elas têm raiva 

de alguém. 
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Pessoa Cega 

      Trabalhe na parte do cérebro que não recebe a mensagem dos olhos e ensine ao cérebro 

como ver. 

      Quando você trabalhar nos olhos, se certifique que não estejam usando seus óculos ou 

lentes de contato, porque os olhos pensam que já enxergam em 20/20. Em muitas pessoas os 

olhos são desafiados por causa de açúcares, diabetes ou gravidez. Enquanto ficamos mais 

velhos há a necessidade de o impresso para frente e para trás quando nós lemos. Um filme 

chamado estigmatismo se desenvolve sobre os olhos. Um estigmatismo é quando os seus 

olhos não se ajustam rapidamente a distâncias curtas e longas. Tire o filme acumulado, e peça 

a Deus para reajustar o olho para a idade de vinte e cinco anos. 

      Se uma cura de olho é feita e não funciona imediatamente, há necessidade de uma limpeza 

do fígado. Os olhos precisam de treinamento, desde que os olhos mudam gradualmente. 

Mude lentes de contato e óculos enquanto avança, e fã uma limpeza de fígado a ser seguida. 

Remédio Intuitivo: Comande ao Criador que o cure e que “me mostre”. 

Programas dos olhos: “Eu sei como ver a verdade” e “ É seguro ver a verdade”. 

 

Câncer Cerebral 

      O câncer cerebral é fácil de trabalhar e reponde bem ao Thetahealing. Testemunhe Deus 

curando o câncer e faça a pessoa fazer um Raio-X na área desafiada. Se a pessoa vê no Raio-X 

que o tumor está encolhendo, elas não irão bloquear os processos de cura e permitirão 

encolher até que eles desapareçam. O câncer cerebral progride muito rápido. 

 

Dano Cerebral 

Para trabalhar com adultos ou crianças que tenha qualquer tipo de dano cerebral, você 

simplesmente vai para dentro do cérebro e comanda às células cerebrais que se transformem 

em qualquer coisa que seja preciso que se tornem. Se o lobo frontal estiver danificado ou se o 

lado direito do cérebro estiver danificado, peça a Deus que te mostre o problema, e comande-

o que mude, a memória fetal no cérebro da criança irá começar a reparar o que precisa ser 

feito imediatamente. Se você não for familiarizado com as diferentes partes do cérebro, tudo 

que você tem a fazer é perguntar ao Criador que te mostre o que precisa ser feito e 

testemunhe isso. Acordar o cérebro de uma criança é fácil. Trabalhar com crianças e ensinar 

aos seus cérebros o que supostamente deveria fazer é simples. Tudo que você tem a fazer é 

comandá-lo que seja assim e deixe que as células-tronco e a luminosidade da mente de uma 

criança façam seu trabalho. 

 

Poder Cerebral 

      Nunca comande que a pessoa receba 100% de suas capacidades do cérebro, de outra 

maneira elas iriam ouvir a comida digerindo, observar as suas células se multiplicando ou 

sentir as funções do corpo todas de uma só vez. É melhor deixar algumas coisas do jeito que 

são.  

 

Trauma Cerebral 

      O cérebro tem milhões de neurônios que ele nunca irá usar, e as células cerebrais se 

multiplicam. Para trabalhar com uma pessoa com trauma cerebral, tire o trauma do momento 

do acidente e mande o trauma para a luz de Deus. Então peça a Deus que te mostre o que 

precisa ser feito. 
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Câncer de Mama 

      O peito direito é onde as toxinas são guardadas e irão funcionar bem com a cura intuitiva. 

Se For o peito direito que estiver afetado, é normalmente causado pelo seu ambientes, e 

haverá necessidade de mudar o ambiente da pessoa. 

Exemplo: Três mulheres que trabalharam juntas tiveram câncer de mama ao mesmo tempo. 

Isso é uma indicação de que isso foi causado pelo ambiente, possivelmente da água. 

      O peito esquerdo guarda questões emocionais geralmente causadas por questões com a 

mãe, pai, marido, ou irmão, e irá combater a cura. 

       O câncer de mama vem com muitas crenças negativas. Se a pessoa for da região de San 

Francisco há uma boa chance de o câncer estar ligado á metais pesados, vírus e fungos. Se o 

câncer atravessa a pele, e a pessoa vê o caroço constantemente, pode ser mais difícil de curar, 

porque eles o vêem todo dia, e a sua ansiedade e medo manifestam o câncer ficar pior. Então 

cubra o câncer antes e durante a cura, de outra maneira o cérebro para a cura quando ele é 

visto. 

      Um oncologista tem uma quantidade incrível de poder, com isso se eles dizem a pessoa 

com câncer que elas sobreviverão, então ela irá. Se o médico acredita que a pessoa irá viver, 

ela geralmente vive. 

      Quando uma pessoa vem até você para uma cura, e elas te dizem que o oncologista quer 

fazer uma operação na mama, você deve perguntá-las o que elas querem fazer. Não vá contra 

as vontades do médico ou o paciente provavelmente irá se voltar contra você. A crença mal 

interpretada no médico assim como no todo poderoso, todo conhecimento, mais que o ser 

humano ainda é muito forte na sociedade ocidental. As pessoas vivem com câncer de mama 

em outros países há aproximadamente 18-20 anos. 

        Seja gentil e deixe a pessoa falar para que então você possa entender as suas questões. 

Curadores homem devem ser ainda mais gentis quando estiverem procurando por programas 

ou as mulheres irão pensar que irão competir com sua esposa.  

A melhor maneira para curar o câncer de mama é encontrá-lo quando o nódulo está pequeno, 

e comande que ele vá embora. Um peito lactante com pequenas espinhas no peito é um sinal, 

de pelo menos um câncer de peito. 

Remédio Intuitivo: Comande a Deus que “me mostre o que deve ser feito”. Observe 

acontecer, e espere por resultados. Pergunte a Deus se é uma célula irregular, e então se 

poderia ser câncer. Você deve ouvir um sim ou um não. Vá acima, e então vá para dentro do 

espaço da pessoa e realize uma cura nela. De qualquer maneira, nunca advirta a pessoa  que 

você vê que ‘ela tem câncer’ , simplesmente diga à elas que façam um teste. 

Suplementos e outros remédios:  

•Tome antioxidantes, e Vitamina C, e a pessoa irá precisar de nutrientes. 

•Chaparral (mas não use com outros medicamentos); use uma limpeza de fungos primeiro. 

•Um copo de queijo cottage e Óleo Semente de Linhaça, caroço de damasco irão produzir 

interferon.  

•Mude para uma dieta alcalina. 

•Dê ao corpo limpeza e zinco. 

Precauções: O câncer de mama está ligado a uma energia fungal. Os fungos crescem em 

lugares profundos e escuros, então a mulher não deve usar sutiãs apertados. Existe uma 

correlação entre a quantidade de tempo que a mulher usou um sutiã, e o câncer de mama. 

Massageie o peito como medida preventiva. 
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Quando homens pegam câncer de mama está também ligado aos fungos. Um fungo pode ser 

passado adiante da mãe para o filho. O câncer de mama freqüentemente retorna em 5 anos, 

então talvez ele saia e volte a ocorrer. Há necessidade de mudança de ambiente. 

Alguns desodorantes não devem ser usados nos nódulos linfáticos. 

Programas: “Eu sei como viver sem ressentimento”, “Eu sei como perdoar”, e ”Eu sei como ter 

compaixão própria.”. Falta de lógica, medo não resolvido, ressentimento, arrependimento, 

raiva, e ódio alimentam o câncer de mama. 

 

Implante de Seios 

Muitos implantes de seios funcionam perfeitamente em mulheres, de qualquer modo, em 

algumas mulheres o implante irá causar Esclerose Múltipla, Lúpus e outras doenças auto-

imunes. Diga ao corpo que o implante está ótimo e para aceitá-lo. 

Remédio Intuitivo: Comande a Deus que “me mostre o que precisa ser feito”. Observe isso 

sendo feito, e espere pelos resultados. 

 

Bromelaína 

Use a bromelaína para estimular o sistema linfático. A bromelaína é uma enzima do abacaxi. A 

bromelaína também ajuda com as doenças do coração e com o sistema respiratório e 

digestivo.  

 

Contusões 

Volte no tempo ao ponto onde ocorreu o ferimento e diga ao corpo que isso não aconteceu. 

Envie o tecido antigo à luz de Deus e testemunhe  a criação de um novo tecido. 

 

Vitamina B6 

Deficiência de vitamina B6 pode criar Síndrome do Túnel Carpal. Use Vitamina de complexo B. 

 

Queimaduras (pele) 

Queimaduras curam tremendamente rápido em crianças pequenas. Ir para dentro e comandar 

que seus corpos se curem completamente irá realizar coisas incríveis. Lembre-se, quando a 

criança é queimada nos primeiros momentos comande que toda a dor se vá. É a dor nos 

terminais nervosos que fazem a queimadura ficar pior. Se você puder dissolver a dor na pele, 

você fará a queimadura parar antes de entrar e queimar mais profundamente. Irá parar 

imediatamente e não irá causar danos à pele. Em uma queimadura severa os nervos emitem 

dor total. Isso cria uma onda de choque que destrói mais terminações nervosas, causando 

grande destruição ao tecido. Comande o alívio de todas as dores, que a queimadura se vá 

completamente, dizendo ao corpo que ele está completamente curado. 

     Às vezes o choque ver uma queimadura profunda irá te aterrorizar ao pânico absoluto, 

então se certifique de botar a sua mão sobre ela ou jogar uma toalha sobre ela (se certificando 

que esteja limpa e seca, especialmente se for uma queimadura profunda), e comande uma 

cura nela. Nos primeiros momentos quando ocorre uma queimadura, não olhe para ela. 

Mantenha-a coberta, e cure-a antes de olhá-la, então a mente consciente não entra no meio 

do caminho. Comande que a dor acabe agora. As mielinas estão ficando loucas durante a 

queimadura, e com os neurônios gritando faz a queimadura ficar pior. 

Remédio Intuitivo: Comande que a queimadura se esfrie e acalme o tecido, e então o restaure 

ao seu estado original. Tire a dor. Se for uma cicatriz antiga, volte até o momento original da 

queimadura e ponha para fora a cicatriz e a memória do trauma da pele. 
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Suplementos ou Outros Remédios: 

•Ponha a queimadura em água morna e diga, “Eu acho que não” à queimadura para cicatrizar. 

O mel cura queimaduras porque as bactérias não crescem dentro dela. Mel tipo A pode ter 

xarope de milho misturado à ele então não é o melhor para as curas. 

•Terapia com Luz: As cores a serem usadas são azul e magenta. 

Queimaduras de Terceiro Grau: Procure por ajuda médica. Testemunhe Deus curando a ferida, 

e use uma combinação de mel puro não-pasteurizado, confrei e vitamina E, e a pele irá crescer 

de novo. Comande que a pele cresça de novo facilmente. 

 

Câncer  

Logo que o câncer é contraído, há a necessidade de deixar o corpo novamente alcalino. 

Pessoas com câncer têm a temperatura do corpo baixa. O câncer não pode crescer quando o 

corpo é quente. Cânceres causados por toxinas são facilmente curáveis, mas câncer emocional 

irá lutar mais. Nota: Se a pessoa estiver pronta para deixar ir embora, o câncer é curado 

imediatamente. 

Insight Intuitivo: Tumores ou pólipos normalmente aparecem pretos ou marrons. 

Remédios Intuitivos: Tirar a radiação pode por para fora tumores do corpo. Comande ao 

tumor que encolha Eva para a luz de Deus. Pergunte à Deus se há intoxicação por metais 

pesados, e se houver, a pessoa deve passar por uma limpeza apropriada. 

Crenças: “Eu tenho que sofrer”, “Eu tenho que morrer”, e “Eu odeio essa pessoa”. Veja se elas 

podem aceitar amor incondicional e se certifique que eles podem aceitar curas. Instile os 

programas “Eu sou digno do amor de Deus”, e “Eu sou digno de uma cura”. 

 Suplementos ou Outros Remédios:  

•APLIQUE AS LIMPEZAS DE FÍGADO. 

•O CoQ10 oxigena o sangue e é bom para todos os cânceres, e ácido alfa-lipóico é bom para 

combater o câncer. 

 •O Pau D’Arco é bom para uma limpeza de germes em pessoas com câncer. 

•O câncer pode desaparecer com cenoura, beterraba, e suco de aipo, e o câncer tem sido 

curado comendo somente uvas como dieta. 

•Se certifique que eles tenham selênio, cobre e zinco o suficiente. 

•O Chaparral pode encolher o tumor. 

•As pessoas têm usado óleo de tubarão como antioxidante. 

•Faça a dieta alcalina; e Molibdênio. 

•Faça as limpezas com limão. Faça uma limpeza de fungos. 

•Use a Equinácea para o câncer, mas não use se estiverem sob quimioterapia ou se tiverem 

leucemia. 

•Corte trigo, farinha, e açúcar processado. 

 

Cândida 

Pode ser causada se tomando muitos antibióticos, e podem se espalhar entre parceiros. 

 Suplementos ou Outros Remédios: Pare com o açúcar e trigo. Tome (North American Herbs) 

purificadores de Cândida, extrato de folha de oliveira, Molibdênio, chá de confrei, 

purificadores de fungo, oligo-elemento mineral platina, e comece a dieta alcalina. 

 

Síndrome do Túnel Carpal 

 Suplementos ou Outros Remédios: Vitamina B e zinco. 
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Cartilagem 

Remédio Intuitivo: Use células-tronco para criar mais cartilagem. Pergunte a Deus o que deve 

ser feito, e então testemunhe. A pessoa deve estar tomando vitaminas o suficiente, cálcio, e 

magnésio. 

 

Catarata 

Crenças: As cataratas estão conectadas a programas de ver a verdade, e estar se escondendo 

da realidade. 

Remédio Intuitivo: Peça a Deus que te mostre o que deve ser feito. 

Suplementos ou Outros Remédios: Lave os olhos com confrei para dissolver as cataratas. (2 

pitadas de confrei para um quarto de água, descansar durante 3 ou 4 minutos, esfrie e ponha 

com conta-gotas o chá nos olhos até que a catarata tenha ido embora, 1x ao dia antes de ir 

dormir).  

 

Cálcio-Magnésio 

O cálcio e o magnésio ajudam a repelir o desenvolvimento de fungos e põe para fora o 

chumbo. Eles são necessários quando o chakra coronário é usado para o Thetahealing. De todo 

modo, o boro é necessário para processar o cálcio e o magnésio. O cálcio usana tem uma boa 

proporção de cálcio/magnésio/boro. Tomado com estômago vazio, o cálcio pode fazer você 

passar mal. 

  

Camu-Camu 

 Essa erva é boa para depressão como uma compreensão da serotonina. 

 

Paralisia Cerebral 

A paralisia cerebral responde rapidamente à cura. É causada por trauma, quando o oxigênio do 

cérebro é cortado no nascimento. Isso pode ser extremo ou menor. Quando falta oxigênio no 

cérebro, parte dele se extingue e morre. Peça que o tecido morto seja removido, e “reiniciar” o 

cérebro de novo. As células têm um código fetal e o curador pode ir adentro e reconstituir o 

que precisa ser feito usando o código fetal. Quando em dúvida, pergunte ao Criador o que 

fazer. Os sistemas de crença dos pais podem entrar no caminho da cura de uma criança. O 

homem está freqüentemente tão machucado com a situação que toma algum tempo para que 

ele aceite. 

A mãe, de qualquer maneira, quer consertar a situação imediatamente. Em alguns casos, o pai 

irá dizer que a criança não irá melhorar para ajudar a mãe a superar isso. Primeiramente, 

trabalhe na mãe, no caso da mãe estar mantendo o bebê a esse efeito, desde que ela se torna 

co-dependente na situação. Então trabalhe com o pai para convencê-lo que a criança pode ser 

curada. 

 

Câncer Cervical 

O câncer cervical é um vírus. Suspeita-se que o alvejante usado em absorventes está 

carregando o vírus do papiloma e isso pode ser uma causa. Também pode ser espalhado por 

transmissão sexual. 

Remédio Intuitivo: Comande a Deus que cure e que “me mostre”. Observe Deus raspando-o 

para fora, e escute o tom enviado para apagá-lo. Não use maca, estrogênio, ou hormônios 

porque esses irão acelerar a doença. 
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Síndrome da Fadiga Crônica 

Pode ser o vírus Epstein-Barr (EBV). Envie para dentro o tom adequado para mudar o vírus, e 

os suplementos adequados que Deus te disser. 

 

Quimioterapia 

Remédio Intuitivo: Diga ao corpo que a quimioterapia está ajudando. Intuitivamente você verá 

muitos sedimentos no sangue por causa das células mortas. 

Suplementos ou Outros Remédios: NÃO use Equinácea, porque essa erva agem contra a 

quimioterapia. Os antioxidantes agem contra os possíveis benefícios da quimioterapia. 

 

Crianças 

Coloque mãos curadoras sobre bebês prematuros. Bebês prematuros normalmente têm 

pulmões que não estão completamente desenvolvidos. Crianças pequenas são naturalmente 

míopes, e isso não muda até que elas tenham entre 9 e 11 anos de idade. (Um optometrista 

talvez dê óculos muito cedo). Diga à criança que ela pode ver maravilhosamente bem, e elas 

irão.       

Com crianças toxicidade é freqüentemente a questão. Evite Junk Food, açúcares, corante 

vermelho ou amarelo, e procure as intoxicações por metais pesados. 

 

Terapia com Cores: É bom para crianças com desafios de vida, porque elas respondem bem a 

isso. Amarelo é para parasitas e magenta para aqueles que não estão se desenvolvendo muito 

bem. Ponha a criança sob a luz durante por meia hora cada vez. 

 

Colesterol 

Uma bactéria causa essa placa no corpo. 

Remédio Intuitivo: “Deus, me mostre”. 

Suplementos ou Outros Remédios: Ácido Alfa-Lipóico. Corte o leite. Comece uma dieta 

alcalina.  

  

Clorofila: 

A clorofila ajuda a manter o corpo alcalino, fazendo o corpo ficar menos suscetível aos 

parasitas. É um suplemento necessário na evolução planetária e nas mudanças de DNA. A 

melhor é a da urtiga.  

 

Clamídia  

A clamídia é uma doença venérea. Um homem e uma mulher ficarão passando um para o 

outro, e irá irritar a mulher. Clamídia é perigoso, irá deixar cicatrizes na mulher e faz a mulher 

incapaz de parir (porque destrói o útero). Ela também dará Doença Inflamatória Pélvica. Não 

fique grávida quando estiver lidando com a clamídia, porque ela traz complicações ao sistema 

respiratório do bebê. 

Remédio Intuitivo: Pergunte a Deus o que fazer. Isso responde bem à cura.  

 

Cigarros 

O cigarro pode causar danos ao DNA devido aos químicos que põem neles. Tabaco em sua 

forma pura é menos prejudicial à saúde. Os aditivos químicos fazem o tabaco muito pior. 
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Cirrose do Fígado 

Suplementos ou Outros Remédios: Silybum e Mahonia Aquifolium. Ácido alfa-lipóico. Utilize 

cura intuitiva. 

 

Limpezas 

Limpeza do fígado com azeite de oliva, dieta alcalina, limpeza com limão. 

 

Cromo 

VER METAIS PESADOS PARA REMÉDIO PSÍQUICO 

Suplementos ou Outros Remédios: Ácido alfa-lipóico, glutationa, vitaminas B, Ômegas.  

 

Cefaléias em Salvas 

Cefaléias em Salvas causam dores que viajam através do cérebro. As dores de cabeça vêm e 

vão. Nove em dez dias a pessoa não é capaz de pensar ou se mover. 

Remédio Intuitivo: Comande a Deus que cure isso e para “me mostrar”. 

Suplementos ou Outros Remédios: Enema de café, ácido alfa-lipóico, dieta alcalina e platina. 

 

Herpes Simplex 

Esse é um tipo de vírus do herpes que é mantido atrás do pescoço. 

VEJA VÍRUS PARA os Remédios. 

 

Colágeno 

Se reforma em 1 a 3 meses. 

Remédio Intuitivo: Comande a Deus que cure isso e para “me mostrar”. 

Suplementos ou Outros Remédios: Gelatina Knox, magnésio, e cálcio. 

 

Cólon 

O cólon é uma região predominante do corpo é aonde é guardado o abuso. 

Crenças: Ponha para fora raiva e ódio, incluindo o ódio à Deus. 

 

Câncer de Cólon 

Câncer de Cólon responde bem às curas. Desenvolva a energia geral do corpo. 

Suplementos ou Outros Remédios: Dieta alcalina, Pau D’arco.  

Crenças: Substitua “Eu tenho que deixar outras pessoas me machucarem” com “Eu conheço a 

sensação de estar seguro”. 

 

Daltonismo 

O daltonismo atinge mais a homens do que a mulheres 

Remédio Intuitivo: Use o trabalho de Substituição Genética.  

 

Constipação 

Suplementos ou Outros Remédios: Tome mais magnésio e enzimas. 
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Disco Comprimido, com Hérnia 

Intuitivamente levante o disco até o lugar certo. Você deve dizer à pessoa que o disco está 

reparado, mas que elas devem mudar seus estilos de vida. 

 

Cortisona 

A cortisona afeta a respiração e é produzida nas adrenais. 

Suplementos ou Outros Remédios: se a pessoa está sob cortisona artificial por longos 

períodos de tempo, a pessoa irá precisar de potássio e cálcio. Use DHEA, em alguns casos, se a 

pessoa não tiver tido câncer. Raiz de alcaçuz e ervas adrenal não devem ser usados se a pessoa 

estiver usando cortisona prescrita. Os lipídios ajudam a estimular os órgãos a produzir 

cortisona. 

 

Desejo 

Pergunte ao cliente quais comidas eles estão desejando ardentemente. Isso pode dar uma 

indicação do que está faltando neles. 

 

Doença de Crohn 

Com o Crohn, o sistema imunológico fica fora de sincronia. 

Suplementos ou Outros Remédios: A pessoa pode cortar o trigo e o leite. Certifique-se que 

estão usando as enzimas adequadas. Use a dieta alcalina. 

 

Cristais 

Quando você segura um cristal, o cérebro entra em Theta. 

 

Maldições 

As maldições podem tomar efeito somente se nós a aceitamos como sendo nossa, tanto 

através da culpa como através do sofrimento. Maldições podem ser genéticas se for uma 

maldição aceita pela família que é carregada nos genes. 

Remédio Intuitivo: Ponha para fora a maldição e a envie à luz de Deus e trabalhe nas crenças 

das pessoas. Se for uma maldição genética, pergunte a Deus se você deveria fazer um Trabalho 

de Genes. 

Crenças: Questões de culpa. “Tudo dá errado”, “Tudo que eu toco dá errado” e “Eu sou 

amaldiçoado”. Substitua “Eu tenho que combater o mal” por “Eu sou imune ao mal”. 

 

Cushing, Doença de 

 É freqüentemente causada pelo uso prolongado de cortisona. Você pode reconhecê-la  por 

um estômago distendido e círculos escuros embaixo dos olhos. 

Remédio Intuitivo: Comande aos adrenais que se equilibrem. 

Suplementos ou Outros Remédios: Dieta alcalina e lipídios 

 

Cortes 

Converse com a pele e diga a ela que se cure sem deixar cicatrizes. 

Remédio Intuitivo: Comande que uma cura seja realizada. Intuitivamente veja a pele se 

juntando, exatamente do mesmo jeito que era antes do ferimento. 

Cistite 

A cistite é um protozoário na água nadando em rios, lagos, banhos quentes, e águas de 

montanha.  

Suplementos: Noni, Caiena e o oligo-elemento mineral, Platina. 
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Caspa 

A caspa é um fungo. 

VER FUNGOS PARA OS REMÉDIOS 

 

Desidratação 

A falta de potássio poderia ser a causa da desidratação. 

Depressão 

Se as crianças não aprendem como ouvir antes delas terem dez anos de idade, as células que 

ensinam ao cérebro como ouvir vão embora. Se este é o caso, a criança terá dificuldades para 

aprender a falar. Quando estiver trabalhando com crianças sem habilidades auditivas, sempre 

vá acima e peça ao Criador que corrija a audição e também para acordar as células que 

ensinam ao cérebro como escutar quando estiver trabalhando comum adulto, observe Deus 

levar as células até a memória fetal e crie células que aprendem a escutar. No feto, as células-

tronco e tornarão qualquer célula que o cérebro precisar. 

       Células fetais são tão inteligentes que irão criar apenas o que o corpo precisa. Médicos 

podem retirar uma célula fetal do coração de uma criança e uma célula fetal de uma parte de 

outro órgão e mudá-las. Essas células na verdade se tornarão as novas células do novo órgão. 

As células fetais sabem qual o reparo correto a ser feito. É por isso que algumas crianças são 

capazes de criar membros que foram perdidos; elas não sabem que não podem. Existem 

muitos casos documentados onde crianças realmente criaram de volta mãos e braços em 

situações onde os perderam.   

 

Depressão 

Se a pessoa é uma mulher, ela talvez não tenha estrogênio o bastante, ou estão com baixa 

serotonina. Durante a menopausa, algumas mulheres se tornam deprimidas porque seus 

hormônios foram desligados. Há necessidade de limpar o fígado. Se as suas mães ou parentes 

são também sofrem de depressão, provavelmente existem programas para tirar. Se trabalho é 

feito em uma pessoa que tem depressão maníaca, você deve perguntar se elas querem mudar 

isso, e faça Trabalho da Crença o máximo possível em uma sessão. Pessoas com depressão 

maníaca não tem a menor idéia do que fazer quando sentem emoções. Elas estão 

acostumadas a estarem muito deprimidas e querem que você conserte isso. Freqüentemente 

elas querem que você as entorpeça, mais do que sentir emoções. 

      Se uma criança está com depressão um bom suplemento de vitamina mineral pode ser 

necessário. Você então pode comandar que a serotonina esteja equilibrada no corpo da 

criança. Se a criança foi inundada com tóxicos de metais pesados, você precisa dar à criança 

um bom suplemento mineral para botar para fora do corpo esses metais pesados. O mercúrio 

é um dos minerais mais tóxicos e podem fazer as crianças ficarem muito deprimidas. 

Ligamentos amálgama podem ser tirados de suas bocas. A pectina no suco de maçã irá botar 

pra fora o mercúrio. 

Remédio Intuitivo: Comande aos hormônios da pessoa que se equilibrem. Peça a Deus que te 

mostre e o observe realizado. 

Suplementos ou Outros Remédios: talvez haja a necessidade de mais triptófano, que é 

encontrado no peru, chocolate, pipoca, e massa. Use Ômega 3, a dieta alcalina, e ácido alfa-

lipóico para remover metais pesados (que podem ser a causa). 

 

DHA 

O DHA é necessário para produzir DHEA no corpo. 
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DHEA 

O DHEA é um suplemento para regular o estrogênio e a testosterona. O corpo já faz DHEA. É 

melhor usá-lo apenas por um curto período de tempo, para impulsionar as adrenais. A 

pregnenolona estimula o corpo a fabricar o seu próprio DHEA. O DHEA pode ser tomado 

quando estiver tomando cortisona para asma, e também funciona para o Lúpus. Você pode 

usar o 7-Keto, ao invés do DHEA porque, às vezes, o DHEA eleva os níveis de testosterona e faz 

a pessoa ficar com raiva rapidamente. 

 

Diabetes 

A diabetes é causada por não haver insulina suficiente no corpo. Existem dois tipos de 

diabetes, classificadas como Um e Dois. As pessoas com o tipo dois não podem despedaçar o 

glúten em suas dietas, mas isso pode ser curado com uma mudança na dieta. A Um é chamada 

diabetes de infância. Procure por problemas nos olhos. 

Insight Intuitivo: A diabetes é difícil de detectar intuitivamente porque a medicação que estão 

tomando irá enganar a sua ‘visão’ para acreditar que o corpo está equilibrado. 

Programas: Pessoas com diabetes são independentes e têm questão com controle excessivo. 

Substitua “Eu tenho que controlar tudo e todos” com “Eu sei como ser saudável” e “eu vou 

melhorar não importa o quê aconteça”. 

Remédio Intuitivo: Avalie o açúcar sanguíneo fisicamente. Se Deus te levar ao pâncreas, saiba 

que há um desequilíbrio no açúcar sanguíneo. Comande a Deus que cure e para “me mostrar”. 

Comande que o pâncreas equilibre a produção e liberação de insulina. Se Deus diz à você que 

há uma fraqueza no gene que está causando a diabetes, use o processo genético para tirar e 

substituir o gene que é mostrado à você.  

Suplementos e Outros Remédios: O novo Metformin é bom. Faça uma limpeza de fígado! 

Adicione cromo, Ômegas, CoQ10, e Noni. Não use absinto, ou orégano. Ácido alfa-lipóico ajuda 

a normalizar os níveis de açúcar sanguíneo, e isso, assim como todos os suplementos devem 

ser usados com cuidado. 

 

Digestão 

Suplementos e Outros Remédios: Enzimas e Opuntia.  

 

Diverticulose 

Suplementos e Outros Remédios: Dê vitaminas, fibra extra e depois dê cenoura, beterraba, e 

suco de aipo, com um pouco de gengibre e alho. Uma limpeza de parasita pode ser útil. Use a 

dieta alcalina. 

 

Dong Quai 

Esse é um complemento perfeito para o ginseng. É difícil pegar qualquer um deles como erva 

(real).  
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Síndrome de Down 

Existe um 23⁰cromossomo adicional que emite mensagens conflitantes ao corpo. A pessoa irá 

freqüentemente ter um sistema imunológico comprometido. Às vezes, a pessoa escolheu isso 

e é instruída para não trabalhar nisso. Às vezes existem drogas no corpo. 

Remédio Intuitivo: Realinhe o equilíbrio do cérebro. Com a síndrome de Down (geneticamente 

orientada), pergunte a Deus o que precisa ser feito. Comande que qualquer espírito instável vá 

para a luz de Deus 

Suplementos ou Outros Remédios: Se a pessoa precisar, uma limpeza cientologia é bom, 

porque a niacina limpa as drogas do corpo. A equinácea também tira as drogas do sangue. O 

chaparral limpa as drogas alucinógenas. Use as limpezas de fígado. Dieta alcalina. 

 

Abuso de Drogas- Energia de Entidades no Abuso de Drogas 

Vício de drogas e alcoolismo pode deixar as pessoas abertas a entidades. O vício causa um 

escoamento de energia espiritual que abre a pessoa para energia parasítica e uma entidade é 

capaz de entrar no “espaço” enfraquecido, ou aura, da pessoa. Todas as pessoas viciadas em 

drogas que eu tive experiência física, havia estranhas entidades juntas a eles. Cada droga 

parece ter a sua própria entidade peculiar a ela, e intuitivamente parece a mesma de pessoa 

pra pessoa. Para ajudar a pessoa, mova o nível de serotonina da pessoa assim como o Criador 

direcionar, e vá para dentro do espaço da pessoa para ver se alguma coisa precisa ser tirada e 

enviada à luz de Deus. Se elas estiverem sob efeito de drogas, a entidade estará junta a eles. 

As entidades espirituais irão se ligar à pessoa viciada, tome uma posição na mente da pessoa e 

sussurre para elas as palavras que as mantém viciadas na substância. Essas entidades devem 

ser enviadas à luz de Deus para aliviar o sofrimento da pessoa viciada para dar-lhes a 

oportunidade de recuperação. 

 

Essas são como as formas das energias viciosas podem se parecer como: 

 

•Um espírito da Heroína se parece com um homem velho e enrugado com olhos fundos. 

•Um espírito da Maconha se parece com uma mulher de cabelos castanhos e de pele verde. 

•Um espírito da Cocaína se parece com uma mulher branca de cabelos louros e olhos azuis 

elétricos. A energia dela estará fluindo à volta da pessoa viciada. 

•Um espírito do Cristal de Metanfetamina se parece com uma mulher branca e loura com 

buracos brancos como olhos. 

•Cada tipo de álcool tem uma energia espiritual diferente ligada a ele e são diferentes de um 

tipo de álcool a outro. Porque você acha que os chamam de “espíritos” (“spirits”)? 

 

Dislexia  

Não a mude, nunca! Você pode pedir para ela diminuir ou para relaxar. Se a pessoa tem 

dislexia, então há um gene de um gênio! Algumas das pessoas mais inteligentes têm dislexia. 

 

Ouvidos 

Os ouvidos estão relacionados com os rins. Quando você trabalha nos ouvidos, você 

provavelmente acabará trabalhando nos rins. 

Remédio Intuitivo: Estimule os pequeninos folículos do ouvido a crescer de novo. 
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Equinácea 

A equinácea é a rainha de todas as drogas para o sangue. Ela irá limpar drogas, material 

alienígena, veneno de aranha e o efeito de vacinações no sangue. Funciona melhor na forma 

de chá, porque se mistura bem com a química do corpo. 

 

E. coli 

Existem algumas que estão no corpo naturalmente, então não comande que sejam todas 

destruídas. 

Remédio Intuitivo: Comande que o corpo se equilibre. 

Suplementos ou Outros Remédios: Tome uma tampa cheia de Listerine (óleo de tomilho) 

durante 2 dias. 

 

Endometriose 

É um tecido produzido no útero. 

A endometriose pode ser genética, do fígado ou criado por crenças. 

Remédio Intuitivo: Comande que ela encolha para equilibrar o corpo. Procure por crenças 

relacionadas a ela. 

Suplementos ou Outros Remédios: Dê ácido alfa-lipóico, magnésio, vitamina C, limpezas de 

fígado. 

 

Enzimas 

A quantidade adequada de enzimas mantém o corpo alcalinamente equilibrado. 

 

Enfisema 

Remédio Intuitivo: Levante os pulmões e inspira amor e vida para recriar as células. Raspe o 

enfisema para fora e o envie à luz de Deus. 

Crenças: “Eu sou digno do amor de Deus”, “Eu sei qual a sensação de ter amor por mim 

mesmo” e “Eu tenho compaixão por mim mesmo”. 

 

Epilepsia 

A epilepsia é vista intuitivamente como um curto-circuito indo através da parte de trás do 

cérebro, ou lesões na parte da frente. Os resultados são vistos quando os médicos lidam com 

hormônios masculino/feminino. Algumas crianças irão crescer e sair do desafio. Alguns 

remédios convencionais convulsões pode na verdade causar convulsões, por causa de 

overdoses. Convulsões são causadas quando o cérebro não toma oxigênio suficiente, então o 

corpo tenta superar rapidamente e balança.  

A melhor maneira de botar alguém para fora de uma convulsão de grande porte é tocá-las e 

comandar ao corpo que pare de balançar. Mova energia para cima através de seus pés. Uma 

convulsão ocorre quando eles pararam de respirar anteriormente. O balançar não é a 

convulsão; é a tentativa de recuperação do corpo. Abuso, abuso sexual, hormônios, e 

desequilíbrio de estrogênio-testosterona podem causar epilepsia. 

Remédio Intuitivo: Comande a Deus que cure isso e para me mostrar. Limpe memórias 

flutuantes livres. 

Suplementos: Terapia hormonal, maca peruana ou ginseng pode ser bom. 
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Epstein-Barr 

Esse é um vírus que pode ser transferido através da água que faz o baço inchar. É um tipo de 

vírus do herpes. 85% das pessoas nos Estados Unidos têm esse vírus, devido ao estresse. 

Suplementos ou Outros Remédios: A pessoa pode mudar de ambiente. Sugira uma limpeza de 

fungo, tal com orégano, cominho, ou murta. 

Crenças: “Eu não sou capaz de me ajudar”, “As pessoas estão me perseguindo”, se vitimar, “Eu 

sei como viver sem ser miserável”, e “Eu sei como aproveitar o dia-a-dia com alegria”. 

VEJA VÍRUS PARA OUTROS REMÉDIOS. 

 

Estrogênio 

Estrogênio em excesso causa condições de coração, ganho de peso, cistos e câncer. Pouco 

estrogênio causa ganho de peso, cistos e depressão. Nós precisamos de estrogênio para 

absorver cálcio. Evite a raiz de alcaçuz se existem problemas de estrogênio. 

Remédios Intuitivos: Comande aos hormônios que se equilibrem. Procure na pessoa por 

questões de relacionamento. 

 

Exercício 

Se certifique de qual exercício é para a pessoa (caminhadas, natação, andar, etc.). Sugira que 

exercício é o que a pessoa gosta de fazer. Sugira Pilates e Yoga. 

 

Olhos 

Os olhos são consistidos da córnea, nervo óptico, retina, e cristalino. Se os olhos têm uma 

coloração verde, então há bile extra no sangue- um sinal de congestionamento do fígado. 

Freqüentemente, doenças do olho estão no DNA. Ver e escutar estão interconectados. Ver 

está na mesma parte do cérebro que lembrar o que você vê com seus olhos. 

Remédio Intuitivo: VOCÊ DEVE TIRAR AS LENTES DE CONTATO OU ÓCULOS. 

Os olhos serão percebidos pelo curador como tendo visão 20/20. Programe a pessoa para ver 

bem. Você pode botar pra fora um vaso sanguíneo estourado o que é causado pela falta de 

vitaminas e minerais. Para síndrome do olho seco, limpe ductos e glândulas. 

Suplementos ou Outros Remédios: procure por deficiências de vitaminas quando estiver 

trabalhando com problemas de visão. O Zinco ajuda o olho a focar, e a vitamina A irá limpar 

alergias nos olhos. Sugira uma limpeza de fígado, visto que um fígado congestionado pode 

afetar os olhos.  Betacaroteno durante uma semana irá ajudar com a cegueira noturna. 

Crenças: “Está tudo bem ver”, “Eu posso ver a verdade”, e “Eu estou autorizado a ver 

claramente”. 

 

Hipermetropia 

A hipermetropia pode vir da mãe por ter tomado pílulas anticoncepcionais durante a geração.  

Pode ser causada por crenças. 

Crenças: Não querer ver o futuro. Para a miopia: Não querer ver o presente como ele é. 

 

Fertilidade  

Suplementos ou Outros Remédios: Dong Quai e Damiana; Exercício do Cervo Chinês (de 

Stephen Chang). 
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Fêmur 

Esse é o maior osso do corpo. 

 

Fibróides 

Os fibróides irão encolher com magnésio e cálcio. Tumores fibróides também podem 

desaparecer com limpeza de fígado. 

Suplementos ou Outros Remédios: A maca peruana se livra deles. Faça uma limpeza de 

fígado, ácido alfa-lipóico e cálcio-magnésio. 

 

Fibromialgia 

VEJA VÍRUS 

 

Fluoreto 

O fluoreto joga pra fora das tubulações o chumbo, então qualquer lugar que tenha fluoreto na 

água está contaminado com chumbo. Ele é usado na água como um subproduto das 

companhias químicas. O fluoreto cristaliza a pineal, e foi usado por Hitler para manter as 

pessoas dóceis. Ele corrói os containers então é difícil armazenar. O fluoreto não é bom para 

os dentes – ele envelhece a pessoa mais rápido, e coloca depósitos que se parecem com caixas 

quadradas nos ossos. 

 

Luzes Fluorescentes 

As luzes fluorescentes tiram o cálcio e o magnésio do corpo. 

 

Intoxicação Alimentar 

É uma bactéria morta. Comande que uma cura seja feita. 

 

Língua Estrangeira 

Use a língua da pessoa no processo de Trabalho da Crença. 

 

Olíbano (Franckincense) 

É um forte antiviral. 

 

Radicais Livres 

Radicais livres danificam o DNA. 

Suplementos ou Outros Remédios: Extrato de semente de uva, zinco, cobre, selênio, 

antioxidantes e ácido alfa-lipóico. 

 

Lobo Frontal (Cérebro) 

Essa é a ultima parte do cérebro a se desenvolver completamente. Ele controla a razão e a fala. 

Doenças mentais são encontradas aqui. Realizar leituras desenvolve e aumenta a atividade do 

lobo frontal. Peça a Deus para mostrar como se cura essa parte do cérebro, porque todo 

mundo é diferente. A atividade do lobo frontal entende  os efeitos das escolhas que fazemos. 

Para estimular o cérebro, pergunte a Deus o que fazer, e testemunhe a reprogramação do 

cérebro para ter uma memória melhor, e assim por diante. 

Fé verdadeira é saber que uma coisa vai funcionar sem se questionar porque. 
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Fungos 

Se o nível de PH do corpo está ruim e o corpo está ácido, fungos crescem facilmente. Os 

fungos podem ser transmitidos sexualmente. 

Remédios Intuitivos: Equilibre o corpo, e use Dieta Alcalina. 

 

Vesícula Biliar 

A vesícula biliar guarda a bile extra, então sem ela o fígado funciona com o dobro de 

dificuldade.  

Emoções: Raiva antiga, ressentimento. 

 

Gangrena 

A gangrena é o tecido morto e apodrecido após uma infecção bacteriana. Não há corrente 

sanguínea até o tecido, (porque está morto), então está agora aberto para infecção. A 

gangrena responde bem à introdução intuitiva de um novo tecido. 

Remédios Intuitivos: Comande a Deus que “me mostre”. Limpe a gangrena, e comande que a 

região toda se regenere. Veja o tecido antigo posto para fora e observe o novo tecido chegar. 

 

Gastrite 

Gastrite é quando o ácido estomacal corrói a parte interna do estômago. 

 

Genes 

Remédios Intuitivos: Comande o Trabalho do Gene seja feito e observe a substituição. Procure 

por isso na glândula pineal. 

Insight Intuitivo: O processo se parece como pedaços de um fichário voando para baixo e 

outros voltando para cima. É uma parte do campo morfogenético, então às vezes grades serão 

vistas. Peça a Deus para te mostrar. Comande, observe, e testemunhe a cura. 

 

Giárdia 

A giárdia é uma bactéria. Ela responde bem à cura. 

Suplementos ou Outros Remédios: 1 colher de chá de Listerine funciona bem em uma 

emergência. Tire carvão vegetal do fogo, coloque na água, e beba. A giárdia responde e escuta 

a cura. 

 

Glaucoma 

Os olhos respondem à cura. Use a limpeza de fígado, e mantenha o fígado limpo em qualquer 

desafio dos olhos.   

 

Gonorréia  

A gonorréia é uma doença venérea tratada principalmente com antibióticos. Doenças venéreas 

sempre lidam com questões de dignidade. 

Crença: “Eu entendo qual é a sensação de ser amado por Deus.” 

 

Gota 

Isso ocorre principalmente com homens, em seus dedões do pé. É a inabilidade de destruir o 

ácido úrico. 

Suplementos ou outras vitaminas: Sucos de cereja, não comer comida muito temperada, 

perder peso, dieta alcalina, e vitamina C. 
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Extrato de Sementes de Pomelo (Grapefruit) 

Essa substância é um grande antioxidante, mas inibe medicamento para pressão sanguínea em 

algumas pessoas. 

 

Doença de Basedow-Graves 

A doença de graves é causada por problemas na tireóide. Isso pode ser reconhecido por olhos 

protuberantes, perda de peso e perda de cabelo. O tecido em volta dos olhos terá que ser 

reconstituído.  

Remédio Intuitivo: Pergunte a Deus como reparar a Tireóide. 

 

Hantavírus 

É disseminado por ratos. O vírus entra na célula e rompe a membrana pleural. Os pulmões se 

enchem de água, o que se parece com uma pneumonia para um médico. Os sobreviventes 

ficam inchados e ainda se parecem como se tivessem tido Síndrome de Cushing. Não varra os 

excrementos de ratos; use uma toalha molhada com Clorox.  

Remédio Intuitivo: Peça a Deus para “me mostrar” e comande que seja feito. Testemunhe. 

 

Tireoidite de Hashimoto 

É causada pelo corpo destruindo a sua própria tireóide, e responde bem à cura. 

 

Dores de Cabeça 

Examine se a sua espinha está ereta, hormônios equilibrados, ou se a pessoa já esteve no 

serviço militar. Procure por espíritos instáveis. Dilatação do vaso no cérebro pode ser um 

problema devido ao fluxo sanguíneo. Pode ser possível que haja parasitas. Os níveis de 

estrogênio podem estar baixos, o que pode ter sido causado por pílulas anticoncepcionais. 

Deus irá te mostrar. 

Suplementos ou Outros Remédios: Limpe a via intestinal. Enemas de café orgânico podem ser 

usados para aliviar a dor. Faça limpeza de parasitas e comece uma dieta alcalina. 

 

Vício de Cura 

Tem sido de minha experiência que algumas pessoas criam doenças para terem atenção, 

nutrição e amor. Elas se tornam dependentes do curador e têm medo de morrerem sem eles. 

Em algumas ocasiões onde eu me recusei a realizar leituras e Curas em alguém, porque elas 

esperavam que eu fosse viver suas vidas para elas. O truque é devolvê-los o seu próprio poder, 

um poder que talvez eles nunca tivessem. 

Existem endorfinas que são liberadas dentro do sistema do cliente cada vez que eles 

experimentam uma leitura e isso pode ser porque eles voltam. Justamente por isso, eu tenho 

cuidado em honrar todo mundo que vem para ser trabalhado, mesmo se eu não concorde com 

o motivo pelo qual eles vieram a mim. 
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Curadores/Médiuns  

Curadores devem procurar por pessoas com mentes parecidas para uma relação. Curadores 

irão ficar em suas relações para permitir que seu parceiro mude. 

Haverá perda de cálcio e magnésio quando realizar trabalho-theta nas pessoas. Se certifique 

que minerais e vitaminas estão sendo usados. 

Em algumas iniciativas, sombras podem ser vistas no lobo frontal devido à corrente elétrica de 

alta freqüência da atividade intuitiva. A habilidade psíquica se encontra nessa parte do 

cérebro. Curadores podem estar propensos à asma e problemas adrenais, porque eles 

trabalham a si mesmo em excesso. O curador deve tirar qualquer Programa de ressentimento 

regularmente.  

Toque e amor são partes muito importantes da cura. Toque o coração das pessoas e então 

trabalhe nelas. A troca é importante. Tome banhos de sal regularmente. 

 

Escuta 

A surdez ocorre quando o cérebro ou os ouvidos perderam as células que são necessárias para 

se ouvir. Ensine ao cérebro como ouvir, e irromper para dentro do mundo do som 

suavemente. Faça crescerem os folículos do ouvido que se esgotam com o tempo. Comande à 

audição que seja a de uma pessoa de 25 anos de idade. 

 

Histamina  

É liberada quando o cérebro pensa que está sofrendo um ataque de parasitas. O maior 

problema são as reações alérgicas 

 

Coração 

Problemas de coração fazem os rins se tornarem fracos. 

Remédios Intuitivos: Peça a Deus para “me mostrar” e comande que seja feito. Encha o 

coração com amor. Trabalhe nas crenças sobre o amor. 

 

Ataque Cardíaco 

Procure por assistência médica! 

Remédio Intuitivo: Comande às veias e artérias que limpem e retomem o fluxo sanguíneo. 

Comande ao coração que bata até que o ritmo certo seja recuperado, e dê a ele energia de 

Deus. Utilize células-tronco para reconstruir o coração. 

Suplementos ou Outros Remédios: Se o batimento cardíaco estiver parado completamente 

empurre as gengivas acima dos dois dentes da frente abaixo dos lábios para fazer o coração 

começar de novo. A falta de cobre e magnésio o suficiente causa ataque cardíaco. Eu sugiro o 

uso de Espinheiro Branco como medida preventiva.  

 

Batimento Cardíaco 

Um hormônio controla o batimento cardíaco. A palpitação cardíaca pode ser causada pelo 

baixo nível de magnésio. Se o batimento está irregular, Deus irá te mostrar o que fazer. 

Testemunhe a cura, e acredite que irá funcionar. 

 

Metais Pesados 

Quando as pessoas têm tóxicos de metais pesados no corpo, elas terão uma superabundância 

de germes, porque os germes se apegam aos metais. Os metais pesados são tirados do corpo 

com magnésio, selênio, e zinco. Mantenha o cólon se movendo. Ácido alfa-lipóico é bom para 

botar para fora metais pesados indesejados. 
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Remédios Intuitivos: Comande a Deus que cure isso e para “me mostrar”. Testemunhe Deus 

botando para fora as toxinas gradualmente, e mude para uma substância que não seja mais 

nociva ao corpo. NUNCA PONHA PARA FORA TODOS OS METAIS PESADOS. Nós somos feitos de 

metais pesados. 

Suplementos ou Outros Remédios: Cianobactéria. 

 

Hemorróidas 

As hemorróidas são causadas pelo congestionamento do fígado. 

Suplementos ou Outros Remédios: Faça uma limpeza de fígado. 

  

Hepatite C 

Ela se parece como uma aranha ou um robô, e será vista como um filme enfumaçado sobre o 

fígado. As pessoas curam da maneira que querem se curar. Algumas pessoas podem se 

distanciar da doença, mas algumas têm que se curar lentamente, então não as separe da 

doença rápido demais, desde que isso é a identidade deles. Uma vez que a cura é feita, ela 

deve ir embora imediatamente, ou então a pessoa não se distanciou completamente dela. 

Insights Intuitivos: A hepatite é vista como pequenas manchas que se movem. A hepatite C é a 

mais fácil de ver e de curar. 

Remédio Intuitivo: Pergunte a Deus. 

Suplementos ou Outros Remédios: Silybum e Ácido Alfa-Lipóico 

Crenças: A hepatite C tem a ver com questões de nutrimento. Ela projeta ao hospedeiro os 

pensamentos de “Está tudo bem”, “Eu não tenho cura”, e “Me deixe em paz”. (A pessoa então 

pensa então que essa consciência é a sua própria). 

 

Ervas 

Não use mais de três ao mesmo tempo. Não tome Chaparral com outras ervas, especialmente 

com Silybum, Cravo, ou raiz de alcaçuz. Se você toma ervas para sintomas que você não tem, 

ela irá te dar. Pegue um PDR de ervas para reconhecer quais ervam funcionam bem com 

outras.  

 

Hérnia 

Remédio Intuitivo: Testemunhe o Criador curá-la. 

Suplementos ou Outros Remédios: Suplementos de vitamina B. suplementos minerais e 

aminoácidos. 

 

Herpes 

Procure pelo vírus dentro do corpo. O herpes sexual se esconde na parte debaixo da espinha. 

Você tem que trabalhar na atitude do vírus, o que irá requerer muito Trabalho da Crença. 

Remédio Intuitivo: Às vezes a remoção de crenças é o bastante para estar livre do vírus. Peça a 

Deus para te mostrar. Testemunhe as mudanças feitas por Deus. 

Crenças: Os vírus são espertos o bastante para se vincularem à pessoa até que as crenas 

centrais sejam retiradas. Retire “Eu sei como viver sem arrependimento”, “Eu não sou bom o 

bastante, “Eu não sou estimável”, e “Deus está me punindo”. Procure por sentimentos de ser 

sujo”. Se certifique que elas entendem qual a sensação de ser digno de amor, perdão, alegria, 

e respeito. O herpes se origina na culpa, desonra, vida, sexo, alegria, e não merecedor do amor 

de Deus. 
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Urticária 

Urticárias são causadas por metais pesados ou alergias. 

Suplementos ou Outros Remédios: Banhe em amido de milho ou farinha de aveia. Comande 

uma cura. 

 

Quadril 

Dores no quadril podem ser devido à falta de cálcio-magnésio no corpo. 

Crenças: Não se mover à frente. 

VER REMÉDIOS PARA OS OSSOS. 

 

Histoplasmose 

A histoplasmose é um fungo nos pulmões, causada pela inalação de excrementos de pássaros 

e morcegos. 

Suplementos ou Outros Remédios: Dieta alcalina. O corpo deve estar alcalino para construir 

resistência. Erva Usnea.  

Remédio Intuitivo: Testemunhe Deus limpando os fungos ofensivos dos pulmões.  

  

Aranhas Hobo 

A mordida de uma aranha hobo deixa um círculo branco em volta de uma marca vermelha. A 

aranha hobo é na maioria das vezes inofensiva, porque a mordida no corpo normalmente não 

chega a ser muito profunda. De qualquer maneira, se a mordida for profunda, o resultado 

pode ser devastador. Veneno de mordida de aranha sempre vai para a parte mais baixa do 

corpo, e podem causar alucinações e grande dor. O veneno entra na corrente sanguínea, e 

deve ser tirado do corpo. Comande que ele saia e seja enviado à luz de Deus, e o corpo da 

pessoa ficará equilibrado.   

 

Mel 

•NÃO DÊ mel aos bebês, porque eles não podem desintoxicá-lo e ele se transforma em 

veneno. O mel cura queimaduras porque uma bactéria não pode crescer nele. Mel tipo A pode 

ter xarope de milho adicionado a ele então esse não é o melhor para a cura. 

 

HIV 

O HIV tem o seu próprio esquema, e faz com que a pessoa que o tem pensar que ela deve 

mantê-lo. Remova a consciência coletiva de que é incurável. O HIV sempre carrega programas 

de “Mas você precisa de mim” e “Você aprendeu isso de mim”. Retire a crença “Eu preciso de 

você para o crescimento espiritual” de ambas a pessoa e o vírus. No momento em que o HIV se 

transforma em AIDS, ele tem um tono viral diferente. Ele tem uma energia de espírito 

maldoso, fazendo com que o sistema imunológico do hospedeiro enfraqueça. 

Vírus jovens como a AIDS não sabem que não deveriam matar o corpo de seu hospedeiro. 

Vírus mais velhos e mais desenvolvidos iaô viver com seu hospedeiro de uma maneira mais 

simbiótica. 

 

Problemas Hormonais 

Suplementos ou Outros Remédios: Silybum e Berberidaceae. Maca Real funciona bem. 
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Homossexualismo 

A homossexualidade pode ser genética em homens. Às vezes acontece devido à violência 

masculina sofrida quando mais novos. Pode também ser uma escolha da alma. É uma maneira 

da natureza para o controle de natalidade. 

 

Cavalinha 

A cavalinha possui minerais para reparar os dentes. 

 

Doença de Huntington 

O Huntington é uma triste doença. Pessoas com essa enfermidade são normalmente pessoas 

zangadas. Elas irão gritar e vociferar, e então elas irão esquecer que estavam com raiva. Há a 

memória de raiva não-verbalizada, e a ausência de poder para se expressar livremente. Isso 

pode vir de ancestrais. Há 50% de chance passar a genética para os descendentes. Causa 

cegueira e morte. Reponde bem às curas. 

 

Hidrocefalia  

É a “água na cabeça”. A hidrocefalia é tratada com sucesso através de curas. 

  

Hipoglicemia 

Para tratar a hipoglicemia, coma entre as refeições, várias vezes por dia. 

Remédio Intuitivo: Comande que o pâncreas se equilibre. 

Suplementos ou Outros Remédios: Faça uma limpeza de fígado. Ácido alfa-lipóico, cromo, e 

dieta alcalina. 

 

Hipotálamo 

 É a parte mais antiga do cérebro. O hipotálamo regula as emoções, temperatura, ajusta os 

hormônios, e mantém regulado no corpo a umidade. 

 

Sistema Imunológico 

Remédio Intuitivo: Estimule-o falando a ele com encorajamento. 

 

Implantes 

Não retire os implantes até ter certeza que eles não possuem nenhum pace-maker ou algum 

aparelho mecânico similar neles. 

Remédio Intuitivo: Comande a Deus que cure isso e para “me mostrar”. 

 

Incontinência 

Remédio Intuitivo: Trabalhe nos rins e levante a bexiga. 

Suplementos ou Outros Remédios: Sugira uma limpeza de rins de Hanna Kroeger. 
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Ferimentos 

Os ossos das crianças curam tão mais depressa que os dos adultos por causa dos diferentes 

hormônios de crescimento e as suas crenças não as bloqueiam. Na reparação do osso de uma 

criança, você comanda ao osso para se curar instantaneamente indo ao Sétimo Plano. 

Uma vez que o cérebro aceitou o fato de estar completamente danificado complica as coisas. É 

por isso que curas que se realizam dentro do corpo são às vezes mais rápidas do que curas que 

se realizam fora do corpo. Uma vez que um curador vê o efeito e o trauma de uma 

queimadura atual, o cérebro aceitou a queimadura. Se não vêem o trauma, os seus cérebros 

não aceitaram a queimadura, elas podem comandar a pele que se incorpore perfeitamente e 

seus cérebros aceitarão uma cura perfeita. Crianças têm tanta fé que se você diz a elas que 

pode ser feito, elas acreditam que pode ser feito. Com essa fé adicional, seus corpos se curam 

62.9% mais rápido que muitos adultos simplesmente porque eles acreditam que pode 

acontecer.  

Diga ao corpo que você o ama, mesmo se as partes feridas estiverem feias. Isso faz grande 

diferença na cura. 

 

Intestinos 

Se os pés estão doendo, isso pode significar problemas com os intestinos. 

Suplementos ou Outros Remédios: Vitaminas B, bromelaína, e clorofila. 

Crenças: Questões de abuso. 

 

Minerais Coloidais Iônicos 

Esses são melhores que minerais coloidais, porque eles podem ser absorvidos mais 

rapidamente pelo corpo. 

 

Crianças Índigo 

Elas são as crianças da Nova Era. Elas são intuitivas, perceptivas, e seres amorosos que estão 

mais perto de Deus. Elas são atraídas pela energia e não pelo sexo, da pessoa. As crianças 

índigo estão se transformando em crianças arco-íris. 

 

Gripe 

Os nossos corpos são criados com as capacidades de lutar contra os vírus. Não comande 

destruir vírus em crianças pequenas; mais propriamente comande aos seus corpos que 

combatam o vírus. Isso ensina as células-T a combaterem o vírus mais tarde em suas vidas. 

Existem algumas exceções, tal como a hepatite C. Peça ao Criador para curar a criança. 

 

Inoculações 

Pode ser sábio esperar até que a criança tenha pelo menos um ou dois anos para inoculá-las. 

 

Ferro 

O ferro é armazenado no fígado. 

Suplementos ou Outros Remédios: O ferro encontrado em lojas de alimentos saudáveis não é 

o melhor. Consiga um que esteja junto com um aminoácido em alimentos (ex: melaço). Tome 

suplementos de Vitamina B. 
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Deficiência de Ferro 

Intuitivamente, isso é visto como um buraco escuro em um glóbulo vermelho aonde o ferro se 

encontra. Isso significa que há anemia. 

 

Mandíbula 

A mandíbula é o músculo mais forte, e responde bem ao Trabalho da Crença. 

 

Alcachofra de Jerusalém 

Embora às vezes difícil de ser encontrada, a alcachofra de Jerusalém é maravilhosa para 

manter o cólon em movimento. Ela limpa o cólon melhor que qualquer outra coisa. 

 

Dermatofitose Marginada (Tinea Cruris)  

Use um spray para fungos de pé de uma farmácia, ou óleo de melaleuca. O óleo de melaleuca 

é poderoso, e não deve ser usado em partes sensíveis da pele. A Dermatofitose Marginada 

responde bem à dieta alcalina. 

 

Juntas 

Não combine suco de cenoura e suco de espinafre, porque o espinafre inibe a absorção de 

cálcio. Quando o suco é feito, os pesticidas permanecem na polpa, e o suco resultante 

permanece puro. 

 

Diabetes Juvenil 

Um vírus causa a diabete juvenil  

Remédio Intuitivo: depois que o vírus se for, leve o pâncreas de volta à memória fetal para 

produzir insulina. Deus, é claro, irá te mostrar o que fazer. 

PARA OS REMÉDIOS VER VÍRUS e DIABETES  

 

Rins 

Os rins limpam o plasma do corpo, e regula a salinização e a temperatura do corpo. O 

batimento dos rins deve ser duas vezes maior do que o do coração. Os rins devem manter os 

fluídos equilibrados, regule a água, e retire os produtos residuais para a bexiga, e assim serão 

parte do sistema sanguíneo. A cada minuto, 30- 60.000 células mortas são processadas através 

dos rins. 

Insights Intuitivos: Se os rins são vistos como enrugados, eles não estão funcionando. 

Suplementos ou Outros Remédios: Fruto de Zimbro, Oxicoco, curas e dieta alcalina. 

 

Joelhos 

Os joelhos podem se reestruturar em uma semana. 

PARA OS REMÉDIOS VER OSSOS QUEBRADOS. 

Crenças: Medo de se mover à frente. O joelho esquerdo é o futuro chegando, e o direito é o 

presente. 
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Chumbo 

Alguns receptores de cálcio são os mesmos receptores os do chumbo. Então quando há 

chumbo nos ossos, se parece com acelgas pelos ossos. Em uma leitura, se você vê impressões 

negras no em cima da superfície do osso, há chumbo dentro do osso. Para radiação no osso, 

ponha a radiação para fora psiquicamente.  

 

Intoxicação Através de Chumbo 

Remédio Intuitivo: É possível tirar o chumbo dos ossos intuitivamente. Comande que isso seja 

feito e para Deus te mostrar. É melhor fazer isso gradualmente ou com limpezas. 

Suplementos ou Outros Remédios: Ácido alfa-lipóico. Cálcio, magnésio e zinco botam o 

chumbo para fora. As pessoas precisam muito de cálcio, mas elas precisam ainda mais de 

magnésio. 

 

Doença do Legionário 

É causado por mofo e fungo. Se certifique que a ventilação de ares-condicionados estejam 

limpas, desde que essa é uma maneira de disseminar a doença. 

 Remédio Intuitivo: Comande que Deus cure isso e para “te mostrar”. Responde rápido às 

curas. 

Suplementos ou Outros Remédios: Faça limpeza de Fungos. 

 

Leucemia 

Intoxicação com mercúrio causa Leucemia. Existem glóbulos vermelhos imaturos em excesso, 

e o corpo os reconhece como invasores, devido às diferentes estruturas celulares. O corpo 

então produz glóbulos brancos em excesso. 

Remédio Intuitivo: Comande que as células danificadas sejam retiradas do sangue e enviadas 

à luz de Deus. Comande que os glóbulos brancos diminuam e que os glóbulos vermelhos 

aumentem. Claro, pergunte a Deus. 

Suplementos ou Outros Remédios: NÃO DÊ equinácea, raiz-laranja ou melatonina – eles irão 

piorar a doença. 

 

Ligamentos 

Remédio Intuitivo: Comande que Deus cure e para “me mostrar”. 

 

Lumiaterapia (Terapia com Luz) 

Os nossos corpos na verdade podem manufaturar vitaminas através de várias luzes coloridas, e 

a cura pode ser vastamente encorajada. Você pode escolher utilizar essa terapia em seus 

esforços para ajudar na cura de outros e de si próprio.  

A seguir se encontra um protocolo que pode ser usado no tratamento de enfermidades e para 

promover boa saúde. 

Por favor, note que quando você está usando a lumiaterapia em crianças com até 12 anos de 

idade, os tratamentos com lumiaterapia não devem ser mais longos que 30 minutos por sessão 

e ser aplicados do umbigo para cima incluindo a cabeça ou em uma única só parte do corpo, se 

esta é a parte machucada. As luzes devem ser posicionadas em uma distância de 18 polegadas 

distante do corpo. A partir de 12 anos de idade, a terapia pode ser usada por até uma hora e 

pode ser usada em qualquer parte do corpo onde for necessária. 
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Protocolo para Terapia com Luz: 

 

Câncer, Leucemia, e Tumores 

Verde, Magenta, Limão e Amarelo. 

 

Asma, Febre dos Fenos e Cavidades 

Turquesa, Azul, Verde, Limão, Magenta, Laranja e Índigo. 

 

Gripes & Resfriado 

Verde 

 

Anemia & Problemas Cardíacos 

Verde, Limão, Amarelo, Magenta, Vermelho e Violeta. 

 

Paralisia Cerebral & Outras Desordens Cerebrais 

Índigo, Magenta, Turquesa, Verde e Amarelo. 

 

Depressão 

Magenta, Índigo e Violeta. 

 

Sistema Límbico 

O sistema límbico funciona com o hipotálamo. 

 

Fígado 

O fígado regula o sistema endócrino no corpo, e é responsável por mais de 500 funções. Ele 

secreta a bile para a digestão, guarda vitaminas e açúcares, e envia alimento para o corpo 

inteiro. O fígado limpa as células mortas do corpo. É muito vivo e OCUPADO, e sabe de sua 

importância. O fígado envia o alimento para cima sem demora até o cérebro. Se o fígado não 

estiver funcionando corretamente, as pessoas se ficam magras ou pesadas, amarelas ou 

cansadas. Procure por olhos amarelos e excesso de bile. O fígado se limpa toda primavera, 

então essa não é uma boa época para realizar limpeza. 

Insights Intuitivos: Grandes manchas brancas vistas no corpo são tecidos gordurosos que não 

estão se destroem. Estiramentos cinza significam um fígado estressado, ou que há excesso de 

bile. Uma desintoxicação de fígado irá liberar especificações sujas no sangue que são das cores 

rosa, amarelo, e azul. 

Suplementos ou Outros Remédios: Vitaminas A e B desenvolvem o fígado, assim como faz o 

Silybum, que limpa e reconstitui o fígado. Para aqueles que não podem fazer limpeza de 

fígado, use Bupleurum. O mirtilo também é bom, mas tenha cuidado se houver uma alergia. Se 

sentar em uma sauna durante longos períodos de tempo ajuda a limpar o fígado. Unha-de-

gato; Ácido alfa-lipóico. Crenças: Questões de raiva. 

 

Esclerose Lateral Amiotrófica  

Essa aflição causa ruptura no sistema nervoso, O alumínio é o principal fator com esse desafio. 

Micro plasmas estão entrando na mielina, e as células-T estão atacando a mielina. As células-T 

estão fazendo o seu trabalho, mas os médicos estão tentando suprimi-las. Falta de vitamina E 

pode causar isso. 

Suplementos ou Outros Remédios: Adicione vitamina E. Desintoxique-os de metais pesados. 
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Crenças: A pessoa está em completa negação, e diz que a vida é boa e está sob controle. Eles 

são muito teimosos. 

VER CRENÇAS PARA ESCLEROSE MÚLTIPLA. 

 

Câncer de Pulmão 

Remédio Intuitivo: Retire o câncer, raspe delicadamente os pulmões e envie para a luz de 

Deus. Esse é um câncer obediente às curas. Permita a Deus que te mostre o que fazer. 

 

Pulmões 

A habitação dos pulmões é alegre. A parte plural interna dos pulmões é a mais sensível. Os 

pulmões podem eliminar toxinas.  

Insights Intuitivos: Em cores, os pulmões são de cor azul e branca. Eles respondem bem ao 

Trabalho da Crença. Programas de “Eu entendo a sensação de estar seguro”, “autoconfiança” 

e “amor próprio”. A emoção que é mantida no coração é o sofrimento. 

Suplementos ou Outros Remédios: Para restaurar os pulmões, use ulmus rubra para o excesso 

de muco. Clorela e clorofila mantêm os pulmões limpos. Dieta alcalina, tinturas de úsnea, água 

e A.L.A. 

  

Lupus 

Micro plasmas são encontrados no Lupus, causado por moléculas de produtos à base de 

petróleo. Esses produtos podem ser encontrados em químicos para as unhas ou para o cabelo, 

chumbo e níquel. Pergunte a pessoa se elas inalaram vapores de produtos à base de petróleo. 

O plástico em implantes de seios produz uma nova forma de Lupus. Você pode ver tumores e 

algumas formas de leucemia devido a isso. No Lupus, o sistema imunológico não está se 

atacando; ele está atacando micro plasmas que médicos não conseguem ver. É uma doença 

muito dolorosa. 

Remédio Intuitivo: Encontre o micro plasma e faça algum trabalho no DNA que possa estar 

danificado. Deus te mostrará. Testemunhe o trabalho. 

Suplementos ou Outros Remédios: DHEA, cobre e zinco, nenhum pão ou laticínios, CoQ10.  

Crenças: “Eu não sou bom o bastante”. Raiva do mundo e raiva das pessoas. 

 

Doença de Lyme 

A doença de Lyme é propagada por carrapatos, e pode causar asma e sintomas de artrite. É 

causada por uma espiroqueta, uma bactéria ‘parasitária’. 

Insights Intuitivos: A doença de Lyme se parece como um amarelo acima do plasma 

sanguíneo, com estrias amarelas. 

Remédio Intuitivo: Crie uma rede intuitiva e vá através do corpo com ela. Comande que ela vá 

embora. Deus te mostrará. 

Suplementos ou Outros Remédios: Antibióticos. 

 

Sistema Linfático 

A respiração e o movimento mantêm o sistema linfático se movendo. A linfa digere gordura e 

mantém o sangue limpo de infecções. As glândulas linfáticas irão crescer para lutar contra uma 

infecção. Ela guarda também células-T.  

Suplementos ou Outros Remédios: Suco de limão limpa, cidra de maçã e vinagre, e muita 

água. Luz amarela ajuda. 
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Linfócitos  

A maioria dos linfócitos são células-T, células-B, e anticorpos. Eles combatem as bactérias e os 

vírus, e são encontrados por todo o corpo, especialmente no baço. Eles limpam os glóbulos 

vermelhos. 

Crenças: Eles respondem ao amor, então se certifique de “Eu sei qual é a sensação de me 

defender”. 

 

Linfedema 

É a retenção de água no sistema linfático 

Suplementos ou Outros Remédios: Antibióticos, orégano e cominho. 

 

Câncer Linfático 

Intoxicações através de chumbo e mercúrio podem causar câncer linfático. Ele colocará a 

medula óssea para fora do osso e se juntar ao osso. O baço irá inchar. Há a necessidade de 

limpar os metais pesados para ser feita a cura. 

Remédio Intuitivo: Testemunhe-o sendo retirado e sendo enviado à luz de Deus. 

Crenças: “Eu tenho permissão para agir em defesa de mim mesmo”. 

 

Maca Peruana 

A maca equilibra todos os hormônios, fornece energia e é boa para equilibrar o corpo. Se o 

fígado está congestionado e as adrenais não estão funcionando corretamente, há depressão. 

Então, sugira a maca e limpe o fígado. Não use em cânceres sexuais. 

 

Degeneração Macular 

Pessoas com degeneração macular podem ser pessoas desagradáveis. À princípio elas irão 

negar qualquer coisa que você disser. 

 

Doença da Vaca Louca 

Um príon causa a doença da vaca louca. É uma proteína bruta, e pode ser facilmente 

aerotransportado.  

Remédio Intuitivo: Pergunte a Deus. 

 

Malária 

A malária é uma bactéria. Intuitivamente, você verá um baço inchado. Limpe o sangue, assim 

como com uma infecção na bexiga. Verifique se a pessoa se afasta da doença. 

 

Fertilidade Masculina 

Suplementos ou Outros Remédios: A Damiana irá aumentar a quantidade de esperma. 

Exercício do cervo chinês. Sugiro zinco, lecitina e selênio. 

 

Depressão-Maníaca 

Em um estágio maníaco, a pessoa tem abundância de serotonina. Essas pessoas são bons 

artistas e são muito criativas. O tratamento, o vanádio, pode ser uma cura, mas isso tiraria do 

mercado os medicamentos para depressão-maníaca! A pessoa pode tomar vanádio 

homeopático. Tome oligoelementos minerais com o vanádio e isso irá ajudar. Algumas 

crianças não são verdadeiramente maníacas; elas são apenas alérgicas a corantes vermelhos. 

Algumas crianças necessitam dos seus níveis de serotonina reforçados. 
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Maconha 

Há danos de 1/3 do fígado em 3 meses com fumantes diários. Há uma suscetibilidade ao 

câncer de pulmão, e o uso de maconha pode interferir o desenvolvimento intuitivo. 

Suplementos ou Outros Remédios: Limpezas de fígado e silybum. A equinácea tira o THC do 

sangue. Use ácido alfa-lipóico como um ajuda para limpar o sangue. 

 

Melanoma 

É um câncer de pele mortal que pode se espalhar por todos os órgãos do corpo muito rápido. 

Então procure por outros cânceres no resto do corpo.  

Suplementos ou Outros Remédios: Após uma cura, se certifique de prosseguir. Bálsamo negro 

(possui chaparral) e bálsamo de Noni funcionam bem.  O ácido alfa-lipóico pode se livrar de 

células pré-cancerígenas na pele. 

 

Memória 

Remédio Intuitivo: Programe para lembrar, e retire programas que impedem a memória. 

Suplementos ou Outros Remédios: Para memórias em curto prazo, use Betacaroteno, Centela, 

e magnésio para memória em longo prazo. Use Molibdênio durante curto prazo de tempo para 

limpar o sangue. 

Crenças: “Eu tenho boa memória”, “Eu me lembro de ____________“ e “Eu posso recordar 

com facilidade”. Retire o programa “Eu sou estúpido” e o substitua por “Eu sou inteligente”. 

 

Meningite 

Não mexa com a meningite em crianças, apenas peça a Deus que se livre dela! Se elas já 

tiveram meningite no passado, peça a Deus que te mostre qualquer coisa que esteja danificada 

no cérebro. E então, limpe e reconstitua a parte do cérebro que se encontra danificada. 

 

Menopausa 

Suplementos ou Outros Remédios: DHEA para regular o estrogênio, raiz de alcaçuz, tirosina, e 

quercetina. É sugerido usar a limpeza de fígado. 

 

Cólicas Menstruais 

Suplementos ou Outros Remédios: Magnésio e Cálcio. Thetahealing.  

 

Suplementos de Mercúrio 

Porque existem terminações nervosas no final de todos os nossos dentes, suplementos de 

mercúrio afetam todo o alinhamento no corpo dos nervos/órgãos. Abaixo de todos os 

suplementos dourados existem mistura (mercúrio) prateada, mesmo quando dentistas dizem 

não haver mercúrio no suplemento. Dentistas freqüentemente dizem que devem colocar 

metal na boca de crianças porque elas são muito brutas com os dentes e de outra maneira 

iriam quebrá-los. Isso não é verdade. 

 

Intoxicação por Mercúrio 

Suplementos ou Outros Remédios: Selênio, coentro, ácido alfa lipóico, e terapia quelante. 

Crenças: O mercúrio causa medo, então procure por questões de medo. Ele faz com que 

curadores tenham medo de trabalhar nas pessoas. Pessoas com intoxicação de mercúrio terão 

muita dúvida. 
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Miasma 

É um vírus que tem sido passado de uma geração à outra, passado da mãe para o bebê. O vírus 

em si irrompe e muda o código genético, e ele se transforma conforme transmitida. A sífilis se 

transforma em psoríase. Você pode voltar no tempo e trabalhar na sífilis de um avô. A Vianna 

acha que o miasma passou por mutação e se transformou em energia fungal que invadiu o 

fígado. A psoríase melhora quando o fígado é limpo.  

Suplementos ou Outros Remédios: O Noni ajuda com a psoríase. Use Vitamina D, alcatrão de 

carvão vegetal e bálsamo de Nogueira Negra uso topicamente, ácido alfa-lipóico em doses 

sugeridas de 900 a 1200 mg. 

 

Micro Plasma 

O micro plasma é a combinação de bactéria e vírus, e ele usa as células para se replicarem. 

Respondem bem ao ThetaHealing. 

 

Mitocôndria 

A mitocôndria produz ATP, que é a energia de Deus, o espírito e a conexão com Deus. A 

mitocôndria possui o seu próprio DNA.  

 

Mofo 

Dietas alcalinas para prevenir e se livrar de mofos. 

Suplementos ou Outros Remédios: Limpeza de fungos; utilize purificador de ar ionizado. 

Coloque luzes para crescimento de plantas aonde se encontra o mofo para matá-lo. Retire 

ressentimentos 

 

Molibdênio 

O molibdênio retira o acetaldeído, um produto residual dos germes que inibe a memória. 

Tome em doses pequenas, e durante curto período de tempo. Para limpar o sangue: 

Molibdênio durante 3 meses cada vez uma vez ao ano; 300-500 mcg ao dia, e então descanse. 

Isso irá drenar o cobre do corpo se feito a toda hora. 

 

Dinheiro e Abundância 

É uma troca de energia. Segurança financeira é quando você sente que tem o suficiente. 

Crenças: Questões relacionadas à abundância estão conectadas ao respeito. Respeito pelos 

outros, “Está tudo bem ser quem eu sou” e “As pessoas podem me afetar negativamente”. 

Ensine à pessoa “Eu sei qual a sensação de ter dinheiro”. 

 

MSM 

O MSM é um súlfur que, juntamente com a Vitamina C, é um grande antioxidante. Ele ajuda as 

juntas ósseas, e deve ser tomado com Vitamina C. 

 

Distúrbio da Personalidade Múltipla 

Remédio Intuitivo: Induza todas as personalidades a consentirem se harmonizarem. Uma vez 

que isso for feito, use o Trabalho da Crença, comande que cada programa seja retirado de 

todas as personalidades de uma só vez. 

Crenças: Dê a eles a experiência do amor, e ajude-os a diferenciar entre o amor e o ódio. O 

Trabalho da Crença será extensivo, mas Deus irá te conduzir. 
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Esclerose Múltipla 

A esclerose múltipla é um vírus, disparado por micro plasmas ou metais pesados. Metais 

pesados, uma dieta inferior e um vírus que se encontra fora de controle podem causá-la. Na 

esclerose múltipla, a bainha de mielina é afetada e é como um curto-circuito de um cabo 

elétrico, as células-T atraem as bainhas de mielina que estão no cérebro e no corpo, e o corpo 

tenta se reconstituir o suficiente para lidar com o problema. Se a pessoa está perdendo a 

bainha de mielina, o corpo permanece substituindo-as continuamente ou então ela morrerá 

em questão de horas. 

Quando você vê a EM, você poderá a princípio confundir-la com um câncer de cérebro, mas 

você verá cicatrizes ou lesões. Você também poderá ver correntes elétricas irregulares se 

movendo rapidamente pelo corpo. A EM é vista como movimentos convulsivos, paralisia, 

cegueira, perda de equilíbrio, dor, queimaduras, e lesões no cérebro. Muitas pessoas perdem a 

visão, a voz, a habilidade de se mover, e têm controle muscular deficiente. Elas irão 

demonstrar sintomas de dificuldade para engolir. Isso é freqüentemente uma tendência 

químico-induzida (ex: Por trabalhar em um salão de beleza, inalação de produtos químicos e 

plásticos; lojas de impressão). Eles não irão deixar seus trabalhos, ou deixar suas esposas. Elas 

estão cansadas ou fracas demais, então elas preferirão ser torturadas a deixá-los.  As 

medicações às vezes os acalmam. 

A esclerose múltipla é uma doença predominante na sociedade. A chave para a EM é treinar as 

pessoas como curarem a si mesmas – entre em seus paradigmas, e saia do seu próprio. Você 

pode entrar e matar o micro plasma viral, mas como a pessoa exerce controle sobre a sua 

própria vida, a fraqueza a traz de volta. Então as ensine a controlar. 

 Para trabalhar com uma pessoa com esclerose múltipla você deve dar a ele ou ela o seu poder 

de volta, porque a esclerose múltipla faz as pessoas se sentirem impotentes.  Primeiramente, 

pergunte à pessoa se ela quer mudar a realidade na qual se encontram. Então dê a elas a 

responsabilidade para realizarem as suas próprias curas. Ensine-as a ir em theta, e a curarem 

suas próprias espinhas, meridianos, e sistemas elétricos com a energia de Deus. Ensine-os o 

tom para matar o vírus. Se a pessoa aceita as curas logo nos primeiros estágios, elas irão se 

livrar dos vírus, e voltarão ao controle de suas vidas. Elas querem mais amor, e se tornam 

dependentes de você enquanto o curador. Isso poderia parar as suas próprias curas, então 

você tem que deixá-las sabendo que você estará sempre lá para elas. Lembre-se de ensiná-las 

a trabalharem em si mesmas. 

A EM é uma morte horrível, visto que perdem funções e ficam presos dentro de seus corpos. 

De qualquer modo, as pessoas podem viver uma vida inteira com EM se o corpo é mantido 

limpo. Limpe intuitivamente as lesões no cérebro. 

Insights Intuitivos: os nervos se parecem com cabos desfiados, e as pessoas sentem como se 

estivessem ardendo em fogo. Elas irão usar a EM para ajudar a controlar as pessoas à sua 

volta. 

Remédio Intuitivo: Pergunte a Deus o que causou isso. Dê luz e energia a todos os músculos e 

dê amor a todas as partes do corpo. Pergunte a Deus se há Trabalho de Gene a ser feito e, se 

assim for, então testemunhe como realizado. Quando trabalhar em uma pessoa com EM, é 

importante que você as ame, de maneira que elas irão melhorar ainda mais rápido. Às vezes 

você verá a cura indo até o DNA, mas normalmente ela irá diretamente para as bainhas de 

mielina.  

Suplementos ou Outros Remédios: Há sempre uma desculpa para não tomar vitaminas. A 

pessoa irá precisar de lipídios, ômega 3, CoQ10, e cálcio/magnésio. Ácido alfa-lipóico é bom 

porque a pessoa não se desintoxica rápido demais. A pessoa deve se exercitar (ou correr) o 

máximo possível. Mude para a dieta alcalina. 
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Crenças: O Trabalho da Crença é bastante efetivo com a EM. “Eu não posso mudar a minha 

vida” e “Eu não tenho controle sobre a minha vida”. 

 

Músculos 

Impulsos elétricos movem os músculos. Eles adoram serem tocados e mimados. Se eles não se 

acostumam, eles ficam deprimidos. Eles são a sua força, e a sua fraqueza. 

Remédio Intuitivo: Informe ao seu cliente que eles terão dor, então PEÇA POR ALÍVIO DE TODA 

DOR POR6 HORAS após trabalhar sobre os músculos. 

Suplementos ou Outros Remédios: Magnésio (faz os músculos relaxarem juntamente com 

vitamina C, cálcio (fazem os músculos contraírem) e massagens uma vez por semana. 

Manjerona, bétula, e arnica.  

Crenças: “Eu estou sempre certo”; “Eu preciso ser amado e acariciado”; “As pessoas me 

intimidam”. Respeito próprio, dignidade própria, fluxo financeiro, flexibilidade com a vida, e 

ser teimoso. 

 

Distrofia Muscular 

1ro tipo: Atinge meninos, e não meninas. A maioria não consegue chegar à idade adulta. É 

passado adiante através de um cromossomo. 

2ndo Tipo: Causada por micro plasmas ou vírus. 

A pessoa perde o controle muscular com a distrofia muscular. É vista como um defeito 

genético de toxinas. Os metais pesados se ligam a diferentes vírus. A EM pode ser causada por 

correntes elétricas e pelos efeitos da radiação, embora o mesmo vírus esteja em cada um. 

Remédio Intuitivo: NÃO DEIXE o medo interferir na cura. Se você está com medo, comece de 

novo a cura. Mude o micro plasma, o que irá levá-lo ao cérebro e ao DNA para a cura. 

Finalmente reconstitua os músculos e o tecido conectivo. “Deus, me mostre”. Testemunhe o 

trabalho. 

Crenças: Retire a crença de que é incurável devido a um problema de DNA. Substitua com 

“Deus pode me curar”, “Eu sei qual a sensação de ter boa saúde” e “Eu mereço ser curado”. 

 

Espasmos Musculares 

Baixa vitamina E, potássio, e magnésio causam espasmos musculares. 

Suplementos ou Outros Remédios: Bálsamo de arnica. Adicione potássio, magnésio e cálcio. 

Pergunte a Deus. 

 

Músculos (rompidos) 

Remédio Intuitivo: Testemunhe Deus retirando o tecido antigo e o reconstituindo.  

 

Onicomicose  

Suplementos ou Outros Remédios: Limpeza de fungos, óleo de melaleuca topicamente. 

  

Narcolepsia 

A narcolepsia é um curto-circuito no cérebro. Trabalhe no hipotálamo e reestruture o ciclo de 

sono. 
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Niacina 

A niacina é usada para oxigenar o sangue. Erupções vermelhas na pele irão eclodir na pele da 

pessoa se houver alguma radiação solar anterior, e ela retira a radiação solar. É um bom 

purificador do sangue. Se tomado em excesso, a niacina pode paralisar os rins porque podem 

haver toxinas demais. A niacina é o B3. 

 

Noni 

O noni retira os pesticidas, metais pesados, germes, etc. se qualquer maneira, ele irá inibir 

qualquer outro antibiótico então o TOME SEPARADAMENTE. 

Para usar contra germes e parasitas: 10 dias sim, 5 dias não, 10 sim, 5 não, 10 sim. 

Para manutenção normal do sistema imunológico: 5 dias sim e dois dias não. 

 

Miopia 

Como as curas para míopes são feitas com os olhos, então elas talvez progridam somente um 

pouco de cada vez. As crianças são sempre míopes no começo. 

Remédio Intuitivo: Trabalho Genético; Trabalho da Crença e a limpeza de fígado. Trabalhar 

nisso fará o cliente chorar. 

Suplementos ou Outros Remédios: Betacaroteno (1 semana) para a cegueira noturna. 

Crenças: Não querer ver o presente, e questões de abuso; “As pessoas não gostam de mim ou 

me amam” e “Eu não tenho palavras sobre as coisas”. 

 

Sistema Nervoso 

O cérebro é parte do sistema nervoso. É a eletricidade se movendo através dos nervos. O 

axônio pode retirar os resíduos além de enviar mensagens, e a bainha de mielina que cobre as 

sinapses de axônio salta de um ao outro. A inabilidade de escutar, digerir alimentos, enxergar, 

e a memória estão todas relacionadas ao sistema nervoso. Toxinas no sistema nervoso irão 

afetar os sistemas de crença. 

 

Neurônios 

Os neurônios são células nervosas, mas têm aspecto diferente. Eles são os remetentes e 

receptadores. 

 

Neurotransmissores 

O cérebro libera esses hormônios/substâncias químicas. Elas são a serotonina, noradrenalina, 

dopamina, e melatonina. O homem não é capaz de copiá-las. 

 

Nutrição e Suplementos 

A Vitamina C não é criada no corpo e deve ser tomada como suplemento junto à refeição. Peça 

aos clientes que comam comida fresca, e não processada. Fique longe de comida de micro 

ondas. Dieta alcalina (7.6 – 8.0). 

 

Obesidade e Excesso de Peso 

A obesidade pode ser causada pelo desequilíbrio da tireóide. Para trabalhar nos músculos e 

ossos a pessoa deve perder peso. O Trabalho da Crença é a chave. 

Suplementos ou Outros Remédios: Se certifique que estão tomando as enzimas adequadas. 

Tire-os de bebidas carbonadas. Dieta alcalina. 
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Dano do Nervo Óptico 

Remédio Intuitivo: Faça Trabalho do DNA Genético. Deus te mostrará. 

 

Óleo de Orégano 

O Óleo de orégano é pesado pro estômago, então ponha 2 gotas em uma cápsula com óleo, ou 

use pílulas ADP da Biotics Research Corp. 

 

Órgãos 

Cada órgão carrega o seu próprio tom nas 13 oitavas que também correspondem aos 13 

sistemas de chakras.  

 

Doadores de Órgãos 

O hospedeiro irá tomar para si as memórias do doador. Faça o dono e o recebedor se falarem. 

 

Trauma do Órgão 

Remédio Intuitivo: Retire das células a memória do trauma e envie amor à elas. A memória 

celular do trauma é real. 

 

Osteoporose 

A osteoporose se parece com pontos pretos nos ossos. Há deficiência de cálcio que faz com 

que o corpo roube energia dos ossos. 

Insights Intuitivos: Os ossos ouvem rapidamente a não ser que haja crenças bloqueando a 

cura. 

Remédio Intuitivo: Deus te mostrará. Comande uma cura da maneira mais alta e melhor. 

Suplementos ou Outros Remédios: Dê a eles cálcio quelato, MSM para fazê-los mais flexíveis, 

e Vitamina C. 

Crenças: A habilidade de receber e aceitar amor, carregar os pesos do mundo, e a habilidade 

de receber apoio ou dar apoio aos outros. 

 

Cistos de Ovário 

Pergunte a Deus se eles são causados por estrogênio em demasia ou pela falta de estrogênio. 

Mude qualquer tendência genética. Cálcio/Magnésio para cãibras associadas a eles. A maca 

peruana também ajuda as pessoas se livrarem de cistos. Peça a Deus que os encolha. 

 

Câncer de Ovário 

O câncer de Ovário se move muito rápido no corpo. Se ele realiza uma metástase ao osso, 

então há um GRANDE problema. Pode vir da medicação dada às mulheres grávidas. Sempre os 

mande de volta ao médico para uma validação após a cura. Se for encontrada nos primeiros 

estágios há grande chance de sobrevivência. Se escolhida pela pessoa, a quimioterapia parece 

funcionar bem. Essa doença responde à cura. 

Suplementos ou Outros Remédios: ALA, COQ10, Glutationa, e Chaparral. Use esses 

suplementos apenas se a pessoa escolheu não utilizar a quimioterapia. 

 

Pâncreas 

O pâncreas secreta insulina e produz um ácido que tritura os alimentos. 
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Câncer Pancreático  

O segundo a responder mais rápido às curas intuitivas. 

Insight Intuitivo: Se parece preto e marrom, e a maioria cresce rápido. 

Remédio Intuitivo: Comande a Deus que dissolva o tumor. Peça a Deus que realize uma cura. 

Deus irá te mostrar. 

 

Paralisia 

A região paralisada não tem mais uma corrente elétrica correndo através dela. 

Remédio Intuitivo: Comande que novas sinapses sejam produzidas. Peça a Deus para te 

mostrar enquanto isso é feito. 

Crenças: Medo ou ser melhor. Examine para ver se a pessoa ‘sabe qual a sensação de Deus’. 

Quando a medula espinhal é agredida, você não precisa saber exatamente o que fazer. 

Simplesmente peça a Deus para conectá-la novamente. Se parcialmente machucada, há uma 

grande chance de conectá-la novamente. Se estiver completamente machucada, alguém já 

disse a elas que elas não irão andar novamente. Antes de qualquer cirurgia, sempre peça ao 

cirurgião que não diga nada. A pessoa irá até mesmo pegar pensamentos que vieram de 

pessoas durante a cirurgia. Se já houve cirurgia resultada de acidente automobilístico, peã a 

Deus que te leve de volta ao acidente e à cirurgia, e mude o que eles ouviram durante a 

cirurgia. Ensine ao corpo a ser como ele era antes da cirurgia. Se certifique que a pessoa tenha 

crenças de que tudo ficará bem e que o cirurgião fez um bom trabalho. 

 

Doenças de Parkinson e Alzheimer 

Esses desafios são causados por metais pesados. As células que criam dopamina são 

interferidas dentro do cérebro. No Parkinson, intuitivamente veja a reconstrução da célula 

mestra e das células que criam dopamina. Peça a Deus que retire os metais lentamente, como 

for melhor para a pessoa. A maioria das pessoas com Parkinson com quem a Vianna trabalha 

são jovens, em seus 40 e 50 anos. Isso significa que há abundância de metais pesados. O 

cérebro irá continuar a aprender desde que o utilizemos. Nós podemos aprender após a idade 

de cem anos se mantermos fora os metais pesados e germes. 

Suplementos ou Outros Remédios: é sugerido o uso de injeções de glutationa e ácido alfa-

lipóico. Essas duas terapias limpam os metais pesados rapidamente, e retira as toxinas do 

cérebro. A doença de Parkinson vai bem com o ácido alfa-lipóico. Tome 3-4 limpezas de fígado 

com óleo para ambas as doenças a fim de retirar os metais pesados do corpo. Para perda de 

memória, é preciso de magnésio e betacaroteno. 

Crenças: “Parkinson e Alzheimer são incuráveis”. Retire Programas de que nós devemos 

esquecer as coisas quando ficamos mais velhos. 

 

Paranóia 

Adicione magnésio à dieta para reduzir a paranóia. 

 

Parasitas 

Se o corpo está muito ácido, é difícil se livrar de parasitas. Pessoas que têm parasitas dentro do 

corpo também têm parasitas fora do corpo. Parasitas são comumente encontrados em frutas e 

nozes, especialmente nozes.  Eles também podem ser transmitidos sexualmente. 

Remédio Intuitivo: Comande a Deus que cure isso e para “me mostrar”. Equilíbrio no corpo é a 

chave. 
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Suplementos ou Outros Remédios: crianças pequenas usar terapia com luz amarela por 20 

minutos. Tome cravo, extrato de folha de oliveira e mude para uma dieta alcalina. Também, 

coma 1 colher de sopa com arroz cru nas manhãs para raspar as paredes dos intestinos. 

Orégano é muito bom para a maior parte dos parasitas, especialmente parasitas estrangeiros. 

Absinto de Hanna Kroeger ou limpezas de parasitas: 10 dias sim, 5 dias não, 10 dias sim, 5 dias 

não de novo (faça isso duas vezes ao ano). 

 

Entidades Parasíticas  

Remédio Intuitivo: Comande ver as entidades, e as envie à luz de Deus. 

Crenças: Permitir que outras pessoas tomem vantagem, se sentir “pisado”, usado, etc. Mude 

esses programas para permitir que a pessoa faça suas próprias escolhas. 

 

Paratireóide  

A paratireóide decide para onde vai o cálcio. Se há cálcio em excesso, procure equilibrá-lo 

aqui. 

 

Feromônios 

O odor liberado pela criança em direção a um parente, mesmo se o bebê não for deles, são 

feromônios. O bebê irá liberar maior quantidade desses para a aceitação. Os feromônios 

também são liberados para atrair homens às mulheres e vice-versa. 

 

Glândula Pituitária 

A glândula pituitária regula a tireóide e ajusta o desequilíbrio hormonal. 

 

Placa 

Bactérias que atraem para si cálcio adicional e fragmentos causando a formação de placas. 

Remédio Intuitivo: Comande ao Criador que “me mostre” e testemunhe isso. 

Suplementos ou Outros Remédios: Niacina e Magnésio. EDTA durante somente 3 a 4 

semanas. Hawthorne tomada com azeite, ou CoQ10, devem ser dados com lipídio. NÃO 

recomendo exercícios físicos se há qualquer bloqueio arterial. Use a dieta alcalina; não tome 

leite. 

 

Plaquetas 

As plaquetas são partículas na corrente sanguínea que se certifica que o sangue coagula. O 

sangue não irá coagular se não há plaquetas o suficiente. 

 

Pneumonia 

É um sintoma e não uma doença. O zinco irá recuperar os pulmões. 

 

Venenos 

Remédio Intuitivo: Mude os venenos para uma substância que não seja mais prejudicial ao 

corpo. 

 

Pólipo 

Suplementos ou Outros Remédios: O zinco encolhe o pólipo. Comece uma dieta alcalina. 
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Príon 

Um príon é uma proteína, e é menor que a bactéria e os vírus (Doença da Vaca Louca), e é uma 

proteína bruta, existem príons bons que ajudam o cérebro, então não comande que todos os 

príons vão embora, apenas aqueles que são nocivos ao corpo. 

 

Prednisona 

Usada por longos períodos de tempo (ex: asma) a prednisona pode obstruir os rins, criar 

doença de Cushing, osteoporose, ou simplesmente fazer a pessoa ficar irritada. Nunca sugira 

que a pessoa pare com essa droga sem a supervisão de um médico. 

 

PSA 

É um teste para a próstata. Ele reflete não somente no câncer (próstata), mas também no 

tecido de órgãos inchados (tal como o fígado, através de muitas limpezas). Limpezas, e órgãos 

inchados farão o PSA aumentar. 

 

Psoríase 

Fungos causam a psoríase. Pode também ser genético, devido a um ancestral ter tido sífilis. 

(Nesse caso, volte no tempo e elimine-o). 

Suplementos ou Outros Remédios: Vitamina B6, alcatrão de carvão vegetal, bálsamo com 

arnica ou de nogueira negra, limpeza de fungos durante 3 meses (ou ácido alfa-lipóico) e 

ungüento de vitamina D. O ácido alfa-lipóico funciona bem porque ele limpa o fígado, e é bom 

para qualquer problema de pele. Use enemas de café e faça limpezas de fígado. 

 

Câncer de Próstata 

Procure pelas questões ambientais e emocionais que causaram o câncer de próstata. Ela 

normalmente pode ser mudada com limpezas e mudanças na dieta. Problemas de coração 

estão relacionados com problemas de próstata. 

Remédio Intuitivo: A maioria das questões envolve relações. Isso é fácil de tratar porque a 

pessoa não irá lutar para manter as crenças. 

Suplementos ou Outros Remédios: Óleo de orégano mata parasitas na próstata. Serenoa 

repens. Limpezas de fígado. Pare com as ervas 3 dias antes de fazer um teste de PSA para uma 

leitura mais exata. 

 

Radiação 

A radiação despe o corpo de cálcio e causa fadiga. Radiação pode vir de computadores, TV, 

telefones celulares, etc. 

Remédio Intuitivo: Comande que os resíduos de radiação sejam enviados à luz de Deus uma 

vez por semana. 

Suplementos ou Outros Remédios: Niacina. 

 

Glóbulos Vermelhos 

Os glóbulos vermelhos não têm núcleo. Isso faz espaço para carregar oxigênio. É criado pelos 

ossos. Os glóbulos vermelhos nadam no plasma e se sobrepõem em número aos glóbulos 

brancos e às plaquetas. Eles vivem por três meses. Peça a Deus que corrija a proporção de 

glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. 

Insights Intuitivos: Com o insight intuitivo, glóbulos vermelhos se parecem com discos 

voadores. 
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Retardamento 

Cromossomos defeituosos causam o retardamento. Um gênio tem cromossomos quase iguais 

Remédio Intuitivo: Peça a Deus para corrigir. 

Suplementos ou Outros Remédios: Dê boas vitaminas; ácido alfa-lipóico.. 

 

Retina (rompimento) 

Remédio Intuitivo: Comande que Deus apenas conserte-a.  

 

Salmonela  

Remédio Intuitivo: Responde bem à cura. 

Suplementos ou Outros Remédios: Tome uma tampa cheia de Listerine durante2 dias, ou use 

tomilho. 

 

Síndrome Saudita 

Pessoas que serviram na guerra do golfo (na Arábia Saudita) foram injetadas com antraz, e 

expostas à radiação e todos os tipos de toxinas, causando a Síndrome Saudita. Parceiros são 

expostos através do sêmen masculino. 

Insights Intuitivos: Tem uma energia cinzenta. 

Remédio Intuitivo: Retirar as toxinas. 

Suplementos ou Outros Remédios: Se sente em uma sauna durante uma hora por dia. Tome 

zinco, selênio, e ácido alfa-lipóico (1200mg a 1600 mg).  

 

Esquizofrenia 

A esquizofrenia é um vírus no cérebro que separa o cerebelo do cérebro. Uma das causas pode 

ser o excesso de dopamina e, possivelmente, excesso de magnésio. Pode também haver 

espíritos instáveis, uma possessão, ou a pessoa pode ter dois espíritos no corpo. Ainda assim, o 

problema principal é um vírus. 

Remédio Intuitivo: Veja intuitivamente se o cérebro está começando a se separar. Equilibre a 

dopamina, pergunte a Deus o que é adequado àquela pessoa. envie qualquer espírito instável 

para a luz de Deus. 

 

Escoliose 

Remédio Intuitivo: Pouco a pouco, mova a vértebra e treine os músculos a aceitar a nova 

posição. Siga as mesmas medicações que para ossos quebrados ou deslocados. Isso tudo deve 

ser feito gradualmente, continuamente durante tantas sessões quanto Deus precisar para 

colocá-lo de volta no lugar. 

 

Convulsões 

Em uma convulsão de grande porte o coração para. Memórias disparam convulsões, 

hormônios disparam convulsões, eventos traumáticos podem causar convulsões e ferimentos 

cerebrais disparam convulsões. Elas podem ser um comportamento aprendido. Estresse fetal 

devido ao estresse da mãe pode desfazer neurotransmissores.  

Remédio Intuitivo: Entre e mude a memória fetal. Diga ao bebê que está crescendo que não se 

preocupe e que ele está seguro. Trabalhe na pessoa dentro das 24 horas após a convulsão. 

Trabalhe nos lobos frontais e no cerebelo ou na base da medula espinhal. 

Suplementos ou Outros Remédios: Terapia hormonal, luz azul, ácido alfa-lipóico, dieta 

alcalina. 

 

 

                                                                           123 



Disparadores de Convulsões: Hormônios, cafeína, vinho, e álcool. Algumas medicações podem 

causar convulsões; o médico diminuirá os medicamentos se necessário. 

 

Selênio 

O selênio é bom para o baço, ele retira o mercúrio. 

 

Serotonina 

Se há falta de aminoácidos e de triptófano, então você estará com baixo nível de serotonina. 

Pessoas sentindo necessidade de chocolate ou pipoca estão com baixa serotonina. Os lipídios 

são necessários para a produção de serotonina, e pessoas em dietas de baixo carboidrato não 

consomem suficientes lipídios. 

 

Herpes-Zóster 

O Herpes-Zóster aparece na parte superior das costas, e são “velhos” vírus da catapora. Limpe 

o fígado, alcalinize a dieta, e faça uma cura. 

 

 Ombros 

Ovários, cistos, e gravidez ectópica podem estar relacionados aos ombros. 

Crenças: Carregar outras pessoas. 

 

Anemia Falciforme  

A anemia falciforme é a inabilidade de criar uma cadeia específica de aminoácidos e é 

genética. 

Remédio Intuitivo: Pergunte a Deus se é necessário Trabalho de Genes e comande que seja 

feito. É fácil de reparar. Porque o sangue se transforma tão rápido que você pode ver os 

efeitos do trabalho rapidamente. Observe as mudanças nas células cerebrais e o sangue 

acontece quase instantaneamente. Apenas diga, “Deus, me mostre como curá-la”. 

Em uma família grande, as pessoas nascem com essa tendência genética para a anemia 

falciforme passando para uma em cada quatro crianças, mas três serão imunes à malária.  

 

Pele 

A pele respira, e é o maior órgão do corpo. 

 Suplementos ou Outros Remédios: Vitamina A para a pele permanecer com bom aspecto, 

internamente e externamente. A vitamina E ajuda com as rugas, mas é sugerido o uso de 

selênio e potássio. Para pele seca, beba bastante água. Tome ácido alfa-lipóico, Ômegas e 

CoQ10. 

 

Câncer de Pele 

É um melanoma.  

Remédio Intuitivo: Retire os resíduos radioativos do corpo. Diga, “Deus, me mostre o que 

fazer”. O câncer de pele é responsivo às curas. 

Suplementos ou Outros Remédios: Responde ao bálsamo erval negro, selênio, e ácido alfa-

lipóico.  

 

Pólipos Cutâneos 

Ácido alfa-lipóico e óleo de selênio irão dissolvê-los. 
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Transtorno de Personalidade Antissocial 

É um transtorno genético, encontrado nos homens, carregado pelos genes de uma mulher. 

 

Feridas 

Suplementos ou Outros Remédios: Óleo de orégano e própolis de abelha. 

 

Problemas na Fala 

Muitas crianças têm problemas de fala e de leitura porque os seus cérebros não conseguem 

distinguir os sons consoantes. Os sons consoantes são falados muito mais rápido do que os 

vogais e como resultado é difícil para algumas crianças distinguir sons como “dah” e “bah”. 

Crianças normais tomam dez milissegundos para distinguir entre duas consoantes. Em crianças 

que têm a fala debilitada, leva centenas de milissegundos para reconhecer a diferença nas 

partes da fala. 

Crianças que têm problemas para entender o que as outras pessoas estão dizendo a elas terão 

dificuldade para se comunicar e para ler. Foi descoberto que uma maneira de ajudar crianças é 

falar devagar para elas os sons consoantes. Diminuindo a velocidade da linguagem, lendo bem 

devagar, falando bem devagar e jogando de volta as palavras para as crianças, isso ensina seus 

cérebros a distinguir os sons. Isso ajuda com os problemas de fala. 

 

Picadas de Aranha 

Dores de cabeça normalmente estão presentes em picadas de aranha. 

Remédio Intuitivo: Deus irá te mostrar. Repare qualquer tecido danificado. Picadas 

respondem bem às curas. 

Suplementos ou Outros Remédios: Cataplasma de tabaco e confrei põem o veneno para fora. 

 

Espinha 

Normalmente, homens têm uma vértebra a mais que as mulheres. A espinha é montada para 

lidar com impulsos elétricos. 

PARA REMÉDIOS, VER OSSOS QUEBRADOS OU DESLOCADOS 

 

Baço 

Se retirado, a pessoa ficará propensa a infecções. O baço retira células sanguíneas nocivas que 

não perderam seus núcleos, então elas não nunca poderão reproduzir as suas próprias células. 

Lábios rachados e quebradiços são sinais de um baço cansado. Se você estiver cansado e 

exausto, é por causa do baço. 

Suplementos ou Outros Remédios: Urtiga, selênio é bom para o baço, e banana-da-terra 

também ajuda. 

Crenças: Dor de cabeça e memórias que você não consegue se livrar delas; medo, vergonha, e 

culpa. Negligenciar coisas faz o baço sofrer. Programas de estar dando muito sem receber 

nada em troca. 

 

Medula Espinhal 

Uma vez que a ferida ocorrer, a medula espinhal sabe aonde ir onde crescer. O cérebro irá 

reinstalá-la. As pessoas à volta delas influenciam avarias na medula espinhal. Há necessidade 

de trabalhar nas crenças. 
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Entorse  

Remédio Intuitivo: Comande que as inflamações vão embora, segurando e amando o músculo. 

Faça qualquer reparo necessário. 

 

Estafilococos ou Estreptococos  

Remédio Intuitivo: Comande que a bactéria seja morta. Raspe-a para fora, e a envie à luz de 

Deus. Diga para a pessoa ir ao médico. 

 

Células-Tronco 

Todas as células são células-tronco no começo, e então começam a se diferenciarem em 

células nas quais irão se tornar. O corpo emprega as células-tronco quando órgãos foram 

danificados, usando a memória fetal para instruir a célula-tronco sobre quais células devem ser 

criadas. Existem células-tronco na medula óssea. 

As células-tronco podem se transformar em qualquer tipo de célula. Elas podem produzir 

células sanguíneas, células do fígado, e assim por diante. 

 

Pedras (Bile, Rins, ou Fígado) 

Minerais dentro do corpo se transformam em pedras. 

Remédio Intuitivo: Peça a Deus e você as verá. “Exploda” as pedras para que então elas 

possam ficar pequenas o suficiente para passar com facilidade pelo corpo.  

Suplementos ou Outros Remédios: Fruto de zimbro é bom para pedras nos rins (óleo essencial 

ou chá). Melancia, suco de maçã, suco de limão, e magnésio, trituram as pedras. Para pedras 

na bile: Beba 1-copo de leite, um toque de gengibre e 2 colheres de sopa de óleo de rícino. 

 

Estigmatismo 

Ao ficarmos mais velhos, um filme se desenvolve sobre os olhos- um estigmatismo. Limpe para 

fora o filme, e peça a Deus que reajuste os olhos para quando tinha 25 anos de idade. Se você 

faz uma cura de olhos e ela não funciona imediatamente, há necessidade de uma limpeza de 

fígado. Os olhos necessitam treinamento. Desde que os olhos mudam gradualmente, mude 

lentes de contato e óculos enquanto progride, e você terá que seguir uma limpeza de fígado 

para ser levada adiante. O Trabalho da Crença sempre deve ser feito. 

 

Apoplexia (Derrame Cerebral) 

Crianças pequenas podem corrigir um episódio de apoplexia e se tornarem adultos 

funcionando perfeitamente simplesmente por causa das células-tronco. Quando trabalhar com 

qualquer criança que tiver sofrido um derrame, entre e comande ao corpo que se reabasteça e 

que trabalhe com as células-tronco. Quando trabalhar com um adulto com apoplexia, 

testemunhe Deus entrando e pedindo ao corpo que acorde a memória fetal para entrar e 

mudar no cérebro as coisas que são necessárias. Vá para dentro e diga: “Criador, me mostre”. 

Essa é a maneira mais rápida para o cérebro se reproduzir. Nos casos de apoplexia, o cérebro 

tem muitas células cerebrais mortas. Ele deve voltar e recriá-los e reaprender. Às vezes leva 

algum tempo para reaprender como andar e como mover certos membros, mas de maneira 

geral, o que nós pensamos como sendo pouco tempo é realmente bastante rápido. Pode te 

levar um mês para se lembrar como se move o seu braço aonde te levou meses quando você 

era um bebê. Então seja paciente consigo mesmo quando você trabalha com pessoas que 

tiveram apoplexia. 

Remédio Intuitivo: Limpe a região do aneurisma, ou fortaleça as paredes das veias, e as retire 

se estiverem prontas para terem um derrame. Utilize células-tronco e memória fetal para 

reconstituir 
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o cérebro, para que então a pessoa possa reaprender comportamentos esquecidos. Esses 

processos normalmente duram um mês, mas sempre pergunte a Deus. 

 

Cirurgia 

Cirurgias irão trazer à tona traumas passados. Faça comando para eles irem embora. 

 

Células-T 

As células-T podem sobreviver durante todo o período de vida do corpo. Elas carregam os 

sinalizadores de vírus, e combatem o vírus. 

 

Tênia (Solitária) 

A tênia come outros parasitas. 

Suplementos ou Outros Remédios: Cobre ou Limpeza de Parasitas de Hanna Kroeger: faça 10 

dias sim, 5 dias não, 10 dias sim, 5 dias não e 10 dias novamente. Se certifique de começar a 

limpeza 5 dias antes de uma lua cheia porque tênias põem ovos em luas cheias. Mude para a 

dieta alcalina. 

 

Agressão Adolescente 

O excesso de noradrenalina pode causar isso. Intuitivamente equilibre o sistema. 

 

Dentes 

Dentes são alegres e risonhos quando você encontra com eles. Algumas pessoas odeiam seus 

dentes e essa energia pode causar mais cáries. Problemas nos dentes podem interferir no 

coração, audição, vida sexual, e muitas outras funções do corpo. 

Remédio Intuitivo: Apenas pergunte a Deus. Observe, testemunhe, e aguarde. 

 

Epicondilite 

Com a epicondilite, os músculos, ossos, tendões, e ligamentos podem estar torcidos. 

Remédio: Coloque os ossos e os músculos de volta no lugar, e diga a eles que essa é a sua nova 

posição. Peça a Deus para “me mostrar”. 

 

Câncer Testicular 

O câncer testicular pode realizar metástase no osso, mas responde muito bem às curas. Ele 

responde à quimioterapia e à radiação. Os cistos podem ser mal diagnosticados como câncer. 

Suplementos ou Outros Remédios: Primeiro retire os metais pesados do corpo, e então faça 

uma limpeza de fígado. De todo modo, se a pessoa estiver de cama não é sugerido fazer 

limpeza de fígado. O Trabalho da Crença é um dever. 

 

Tálamo 

A fome dispara o tálamo. 

 

Infecção de Garganta 

Um filme branco sobre a inflamação normalmente é estreptococo, é cinza normalmente é 

candidíase. 

VER REMÉDIO PARA BACTÉRIAS. 
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Trombose 

A trombose é causada pela circulação insuficiente das pernas, e pode ser causada pela 

inatividade (quando está voando em uma aeronave, por exemplo) causando coágulos na 

pessoa. É importante se exercitar, e alongar, para fazer circular o sistema linfático. 

Suplementos ou Outros Remédios: Um remédio à curto prazo se encontra à seguir: Use 

pacotes de óleo de arnica para aliviar a trombose. Esquente o óleo e então mergulhe um pano 

no óleo quente. Aplique, e reaplique, na área afetada até que esteja aliviado. 

 

Tireóide 

Remédios Intuitivos: Peça a Deus que te mostre o que fazer. Comande que a Tireóide, e todos 

os hormônios, estejam equilibrados, a tiróide pode ser reconstituída intuitivamente. Se a 

pessoa tiver até mesmo apenas um pequeno pedaço de sua tireóide, ela pode, e assim será, 

ensinada a funcionar. 

Suplementos ou Outros Remédios: Realize limpezas de fígado quando estiver trabalhando 

com a tireóide, se de todo possível. O iodo pode disparar a tireóide. 

 

TIA 

O TIA são pequenos derrames, causando severas dores de cabeça. 

Suplementos ou Outros Remédios: Selênio, cobre, e magnésio; pepino e dieta alcalina. 

Pergunte ao Criador. 

 

Tons (Vibração) 

Cada órgão do corpo tem um tom específico, e pode ser tocado por Deus para ajudar a 

impulsionar o funcionamento de órgãos. 

 

Transplantes 

Os transplantes terão algumas das memórias da pessoa da qual ele veio. Então, faça 

desaparecerem as memórias dos órgãos e da pessoa. Não tente matar as memórias do órgão, 

ou você acabará matando parte do órgão. 

 

Tuberculose 

Reage bem à cura. Pergunte a Deus. 

 

Tumores 

Remédios Intuitivos: Comande que Deus o cure. 

 

Úlceras 

As úlceras são causadas por bactérias. 

Remédio Intuitivo: Úlceras são muito responsivas à cura. Vá acima e pergunte a Deus como se 

cura isso. 

VER REMÉDIOS PARA BACTÉRIAS. 

 

Usnea 

É uma erva usada como remédio para resfriado. 
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Vaginite 

Suplementos ou Outros Remédios: Mude para uma dieta alcalina. Infecções vaginais são 

bastante receptivas às curas. 

 

Varizes 

Toxinas do fígado causam as varizes e as hemorróidas, se o fígado está limpo, a pessoa não 

terá nenhum dos dois. 

Suplementos ou Outros Remédios: Ácido alfa-lipóico. Procure por deficiência de proteínas. Se 

for vegetariano, verifique o tipo sanguíneo para se certificar se é apropriado para elas. 

Remédio Intuitivo: Comande que as veias se limpem, ou reconstituídas. 

 

Verrugas Venéreas 

Trate como com um vírus. 

 

Vilosidade Intestinal 

Insights Intuitivos: A vilosidade intestinal irá se parecer alegre e feliz, mas se ela se parece 

queimada, então há histamina atacando o corpo, e é originalmente viral. 

Suplementos ou Outros Remédios: Dê enzimas, e pare com o açúcar e trigo. 

 

Vírus 

Se você está dentro do corpo de alguém, e você vê uma coisa que se parece com uma aranha 

rastejando à volta, é provável que seja um vírus. Eles são uma consciência coletiva dentro do 

corpo. Os vírus somente têm DNA ou RNA, mas não ambos. Os vírus se juntam às células 

hospedeiras e usam ou o DNA ou o RNA. As pessoas freqüentemente têm vários vírus ao 

mesmo tempo. As pessoas enviam sinais, e os vírus os encontram. 

Remédio Intuitivo: Às vezes se parecem como pequenos robôs computadores. Comande que 

Deus “cure isso, e me mostre”. Veja se o DNA do corpo mudou. Se ele mudou, então o repare. 

Parceiros precisam retirar as crenças que atraem os mesmos vírus. Retire as crenças no vírus e 

instile sentimentos também. 

Crenças: Variam. 

 

Sinalizadores de Vírus 

Os vírus são detidos pelas células-T. 

Remédio Intuitivo: Pergunte a Deus antes de remover qualquer sinalizador de vírus. Eles são 

muito importantes. A única vez que devia remover um sinalizador de vírus é no caso de 

Síndrome Pós-Pólio. Pergunte a Deus. 

 

Verrugas 

Vírus causam verrugas. 

Remédio Intuitivo: Pergunte a Deus e testemunhe. 

Suplementos ou Outros Remédios: Ponha dandálio sobre a verruga. Faça limpezas de fígado. 
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Espíritos Instáveis 

Espíritos Instáveis geralmente estão fora do corpo no campo energético da pessoa. Eles são 

espíritos desencarnados que podem se parecer com cobras, demônios e muitas outras formas. 

Se uma pessoa está o tempo todo doente e os médicos não sabem explicar por que, poderiam 

ser espíritos instáveis. Eles podem vir pelo telefone. 

Remédio Intuitivo: Limpe de energias e espíritos instáveis a sala aonde você trabalha. Não se 

concentre em suas formas; apenas os envie à luz de Deus, assim com qualquer fragmento 

deixado por eles. Empurre-os pelos pés de seus corpos, e então os envie à luz de Deus. Se eles 

não forem embora, pergunte a Deus qual é o nome dele. Quando você diz o nome do espírito 

instável em um comando, eles são forçados por uma lei a irem para a luz de Deus. Jogue luz 

branca pelo corpo da pessoa após o processo. 

 

Doença de Wilson 

Na doença de Wilson, o corpo não consegue absorver o cobre. 

 

Glóbulos Brancos 

Os glóbulos brancos apóiam o sistema imunológico. 

Suplementos ou Outros Remédios: A equinácea estimula os glóbulos brancos. 

 

Rugas 

Suplementos ou Outros Remédios: Vitamina E em volta dos olhos, esfregando em sentido 

anti-horário.  

 

Cândida 

Nódulos atrás das orelhas pode ser um sinal de excesso de cândida. Os nódulos linfáticos que 

estiveram inchados durante anos irão desaparecer quando as cândidas morrem. As alergias 

irão pôr em ordem assim como muitos outros alimentos. Até mesmo a obesidade é afetada. 

Suplementos ou Outros Remédios: Ácido alfa-lipóico limpa o fígado, o que então limpa a linfa. 

Quando você fizer limpeza linfática, haverá drenagem pesada. O Molibdênio retira os produtos 

residuais de cândida. O noni também mata cândida. O milho é dito causar superabundância de 

germes. Glúten irá alimentar as cândidas. Use uma limpeza de Cândida. Pare com os pães até 

que o problema seja resolvido. 

 

Zinco 

Use zinco quelato para se recuperar de doenças como a pneumonia. Tomados de estômago 

vazio, o zinco pode fazer a pessoa passar mal. Por essa razão se certifique que está tomando 

zinco quelato. 
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Para Referência Rápida 
 

Os Passos de Uma Leitura são Simples: 

 

1. Centre-se e se enraíze. 

2. Vá acima de si mesmo através do seu chakra coronário. 

3. Vá até o Sétimo Plano de Existência. 

4. Conecte-se  ao Criador de Tudo Que É. 

5. Faça o Comando. 

6. A afirmação- Grato. 

7. Está feito. Está feito. Está feito. 

8. Testemunhe com o Criador. 

9. Enxague-se, enraíze e realize um Corte Energético. 

 

Princípios do Trabalho da Crença 

 

Consentimento Verbal 

A pessoa recebendo o Trabalho da Crença deve dar total consentimento verbal ao praticante 

para remover e substituir Programas. 

A pessoa recebendo o Trabalho da Crença deve dar total consentimento verbal ao praticante 

para todo e cada Programa individual. 

Nós temos o livre arbítrio para manter qualquer Programa de Crenças que quisermos. Outra 

pessoa não tem o direito de mudar Programas sem a nossa permissão verbal. O 

consentimento verbal é imperativo ao livre arbítrio e à integridade pessoal da pessoa. 

 

Testemunha 

Assim como com as leituras e as curas, a mudança de crenças deve ser testemunhada. 

 

O Nível Mais Profundo 

Desde que alguns Programas são mantidos em um único nível, retirar os programas da “Alma”, 

que é o nível mais profundo, não irá necessariamente removê-los de todos os níveis. 

 

Crenças Duais 

Muitas pessoas têm um Sistema de Crenças dual. Para explicar o que é um Sistema dual de 

Crenças, uma pessoa pode acreditar que é rica, e ao mesmo tempo acreditar que é pobre. Para 

corrigir isso, deixe o programa positivo no lugar, e retire o Programa negativo, o substituindo 

com a adequada crença positiva do Criador.  

 

Recrie Programas 

Programas podem ser recriados pelas nossas ações, pelas coisas que falamos, pensamos, e 

fazemos. Para mudar a vida de uma pessoa é necessário atitude positiva. 
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Resolvendo Programas 

No processo do Trabalho da Crença você poderá ouvir o Criador te dizer que um dos 

Programas além do Nível Histórico precisa ser resolvido, ao invés de cancelado como o 

praticante normalmente faria. Observe a energia sendo resolvida nesse nível, como você faria 

quando trabalhando no Nível Histórico. 

 

A Mente Subconsciente 

A mente subconsciente não entende palavras como “não fazer”, “não é”, “não ser capaz de” e 

“não”. Você deve dizer ao cliente que omita essas palavras em suas declarações enquanto 

estiverem no processo de Trabalho da Crença. 

Por exemplo, um cliente não deve usar uma declaração como “Eu não me amo” ou “Eu não 

sou capaz de me amar”. Para testar corretamente por um Programa, a declaração deve ser “Eu 

me amo”, e o cliente irá fazer o teste energético negativamente ou positivamente para esse 

Programa. 

 

Praticante de ThetaHealing 

Alguns dos Programas que as pessoas carregam têm conexões emocionais com elas. Pode ser 

recompensante permitir que alguém te ajude ao invés de remover os Programas de si mesmo. 

Trabalhar com um praticante de ThetaHealing experiente é útil porque o praticante pode 

achar, ajudar, e guiar o cliente na substituição correta de Programas sem conexões 

emocionais. De todo modo, algumas pessoas algumas pessoas se sentem confortáveis 

trabalhando em si mesmas. Tudo depende da pessoa. 

 

Mulheres Grávidas 

O Trabalho da Crença não deve ser feito em uma mulher grávida no primeiro semestre de 

gravidez para evitar deficiências. O Trabalho da Crença não irá afetar o feto, mas é melhor 

para o praticante evitar essas situações. 

 

Programas Negativos 

Você nunca pode comandar todos os Programas do corpo porque a mente subconsciente não 

sabe quais Programas são negativos ou positivos. 

 

Programas dentro dos Níveis 

Um Programa de Crença pode ser independente em qualquer um dos Níveis de Crença sem 

estar em qualquer um dos outros. Se um Programa existe em mais de um dos Níveis de 

Crença, o Programa deve ser retirado e substituído em todo e cada Nível em que se encontra 

para que seja completamente removido. Os programas se recriarão se eles são retirados de 

apenas um Nível e não de todos eles. Explore a possibilidade de que o Programa esteja em 

mais de um Nível. Retirar um Programa da alma, que é o Nível mais profundo, não irá 

necessariamente removê-lo de outros Níveis. 
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Sensibilidade Intuitiva 

As pessoas intuitivas são mais sensitivas que as outras pessoas em todos os níveis, 

mentalmente, psiquicamente e espiritualmente. Em particular, elas estão muito propensas a 

serem afetadas por baixos níveis de químicos tóxicos, formas de pensamento tóxicas, espíritos, 

e vibrações da Terra. Como pessoas intuitivas, a consciência dessas sensitividades é 

importante para a vida diária, assim como saber como lidar com essas energias. Essa grande 

sensibilidade pode ser reprogramada com o Trabalho da Crença. 

 

As Palavras Têm Poder 

Escute o que você diz! A palavra falada é incrivelmente poderosa em uma sessão de Trabalho 

da Crença. Se você acha que uma mulher odeia homens, não a Programe com o Sistema de 

Crenças de “Eu renuncio todos os homens”, ou ela poderá deixar seu esposo e nunca mais ficar 

com outro homem. Preste atenção no que você está Programando a pessoa com. Libere e 

substitua os Programas que forem apropriados a elas. 

 

Linguagem 

Algumas crenças centrais podem ter sido criadas em uma linguagem na infância diferente da 

linguagem sendo usada por você e seu cliente. Se o cliente cresceu com uma linguagem 

diferente da que estiver sendo usada pelo praticante, é importante que ambos usem a mesma 

linguagem no procedimento de teste e comando. Isso porque a mente subconsciente é muito 

literal em sua interpretação da informação. Programas negativos podem ficar guardados no 

lugar como energia em suas línguas nativas quando crianças. Nos primeiros tempos de vida, a 

linguagem se torna intimamente integrada com conceitos mentais, padrões de pensamento e 

memórias. 

A maioria das pessoas pensa em sua língua nativa. A parte incrível é que quando as pessoas 

pensam silenciosamente, os seus padrões de pensamento ainda estão em formas de oração. 

Para obter uma resposta precisa com o procedimento de teste muscular, direcione a pessoa 

sendo testada para que diga o Programa em voz alta na sua língua nativa, (ou na língua na qual 

o programa foi formado). Enquanto você diz os comandos junto com o Criador, faça o 

comando para que o Programa seja retirado e substituído em todas as línguas. Você pode 

perguntar ao cliente como se fala na língua correta o Programa em questão e use-o da mesma 

maneira que você faria com outro processo de comando. 

 

Pergunte ao Criador 

Quando ensinando o Trabalho da Crença, freqüentemente me perguntam, “Com o que você 

substitui o programa negativo?” A minha resposta é sempre a mesma, “Pergunte ao Criador e 

testemunhe a substituição da maneira que lhe foi dito”. Não é permitido ao praticante mudar 

crenças com as suas próprias decorações. As crenças de substituição devem ser divinamente 

inspiradas. Por exemplo, quando eu estou em uma sessão eu irei testar energeticamente por 

vários Programas. Um dos testes mais predominantes que eu testei por foram de “Eu sou 

saudável”. Você iria ficar surpreso com o número de pessoas que realmente acreditam que 

não são saudáveis. Pode ser necessário liberar os seus Programas atuais sobre saúde e 

substituí-los por “Eu sou saudável” em todos os Níveis. Desde que cada pessoa é um indivíduo 

único, o Programa de substituição para saúde será diferente para cada pessoa. Eu peço ao 

Criador pelo Programa de substituição adequado para substituir “Eu sou saudável, não”. Eu 

retiro o meu ego da cura e simplesmente testemunho as crenças liberadas e substituídas. Se 

você tiver qualquer dúvida sobre substituir algo, você deve sempre perguntar ao Criador 
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sobre o que precisa ir para um lugar. Lembre-se, o criador não irá te garantir coisa alguma se 

você mantiver o seu ego fora da equação. 

 

Emoções 

As emoções naturais da condição humana são diferentes dos Programas. Lembre-se que 

emoções são naturais. A maior parte do tempo, elas são para o nosso benefício. Porque nós 

precisamos de nossas emoções nós não tentamos puxar tudo o que uma emoção é de uma 

pessoa. Alguns exemplos de emoções são: 

O medo nos dá o incentivo para voar ou lutar. O medo se transforma em “Raiva” e uma mãe 

luta pelos seus filhos. 

Nós sentimos sofrimento quando uma pessoa amada morre e nós permanecemos de luto pela 

perda. A mágoa nunca deve ser retirada de uma pessoa, e é um processo de separação e 

necessário. Há uma diferença entre emoções que são naturais e aquelas que são ‘formadas’ 

por nós voluntariamente ou involuntariamente para se tornarem uma energia obsessiva 

compulsiva através de nossa própria força de vontade ou pela vontade de outros. 

Programas, de maneira diferente, podem ser campos de energia disfuncional que através da 

palavra falada ou linguagem que criamos ou aceitamos como sendo a nossa própria e são 

instiladas no cérebro ou nos centros genético/histórico/da alma da pessoa, que causam 

comportamento repetitivo ou indesejado. De todo modo, quando uma emoção como o ódio é 

guardada dentro durante longo tempo ela pode se transformar em um Programa que causa 

problemas ao indivíduo. Um bom exemplo disso são os Programas de “Eu odeio a minha mãe” 

ou “Eu odeio o meu Pai”. É permitido retirar e substituir esses desde que se tornaram 

Programas. 

Um Sentimento pode ser uma reação emocional ao amor, simpatia, ou ternura em relação á 

alguém. Também significa “a capacidade de experimentar emoções fortes”. Existem cinco 

tipos diferentes de Sentimentos que são os nossos verdadeiros sentimentos de emoção; raiva, 

amor, sofrimento, felicidade, e medo. Esses são sentimentos que nós experimentamos todos 

os dias de nossas vidas. Esses sentimentos na verdade salvam as nossas vidas. Em situações de 

perigo, o medo nos fará correr ou ficar parado e lutar, dependendo da situação. A morte de 

um ente amado ou um amigo causa profunda tristeza dentro de nós. Você já sentiu essas 

sensações ao longo de sua vida. Embora a raiva seja normalmente vista como uma emoção 

negativa, essa mesma emoção é o que impulsiona uma mãe a proteger seus filhos. O amor é a 

emoção inexplicável que embala o mundo. Quando tudo está indo bem e você está contente, 

você sente alegria. Todas essas emoções são necessárias em um momento ou outro para o seu 

bem-estar. A mistura de todas essas emoções é na verdade uma ilusão do que nós 

acreditamos que são os nossos sentimentos em um dado momento. 

Essas emoções também podem ser mudadas ou alteradas pelas toxinas e reações químicas do 

corpo. Toxinas ou reações químicas podem causar reações como a depressão. Insuficiente 

serotonina ou noradrenalina causam depressão. Alterar o DNA ou os genes do corpo pode 

mudar essas reações químicas.  Emoções e sentimentos são o que nos fazem realmente 

magníficos, e são uma das principais partes de nossas experiências de vida. Todas as emoções, 

negativas assim como positivas, estimulam o crescimento de células dentro do nosso sistema 

imunológico. É quando emoções como a raiva ou sofrimento são permitidas de passarem sem 

serem certificadas e crescem fora de controle que causam impacto negativo em nossos corpos. 

Todos nós em uma época ou outra teve um pensamento ou sentimento que nós não 

conseguimos sair de nossas cabeças. Um Programa é uma Crença que se repete infinitamente 

na mente da pessoa, implorando para ser libertado. 
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Minerais 

Desde que a agronomia industrializada e de grandes negócios foi introduzida em larga escala, 

fazendeiros têm usado apenas três minerais básicos para a maioria das colheitas: Nitrogênio, 

Potássio, e Fósforo. A cada ano que a terra recebe essa pequena mudança de minerais, ela se 

torna mais esgotada de oligoelementos minerais que nós precisamos para manter a saúde e 

prevenir doenças. Em alguns lugares certos minerais necessários não podem mais ser 

encontrados! Não é de se espantar que muitos dos problemas mostrados abaixo estão ligados 

aos minerais listados e são tão comuns. 

 

Acne: Zinco, Súlfur. 

Anemia: Ferro, Cobalto, Cobre, Selênio. 

Artrite: Cálcio, Cobre, Magnésio, Potássio, Boro. 

Asma: Manganês, Zinco, Potássio. 

Unhas Frágeis: Ferro, Zinco. 

Defeitos de Nascença: Zinco, Cobre, Cobalto, Selênio, Magnésio, Manganês. 

Câncer: Selênio,Germânio. 

Cândida: Zinco, Selênio,Cromo. 

Doença Cardiovascular: Cálcio,Cobre, Magnésio, Potássio, Selênio, Manganês. 

Fadiga Crônica: Zinco, Selênio, Cromo, Vanádio. 

Constipação: Ferro, Magnésio, Potássio. 

Cãibras: Cálcio, Sódio. 

Depressão: Cálcio, Cobre, Ferro, Sódio, Zinco,Cromo. 

Diabetes: Cromo, Vanádio, Zinco. 

Problemas Digestivos: Cloro, Cromo, Zinco. 

Eczema: Zinco. 

Edema: Potássio. 

Bócio (baixa tireóide): Iodo, Cobre. 

Cabelo Grisalho: Cobre. 

Perda de Cabelo: Cobre, Zinco. 

Hiperatividade: Cromo, Zinco, Magnésio, Lítio. 

Hipoglicemia (pouco açúcar no sangue): Cromo, Vanádio, Zinco. 

Hipotermia: Magnésio. 

Fraqueza do Sistema Imunológico: Zinco, Selênio, Cromo. 

Impotência: Selênio, Zinco, Manganês, Cálcio, Cromo. 

Disfunção do Fígado: Cobalto,Selênio, Cromo, Zinco. 

Perda de Memória: Manganês. 

Distrofia Muscular/ Fraqueza (Fibrose Cística): Selênio, Potássio, Manganês. 

Nervosismo: Magnésio. 

Osteoporose: Cálcio, Magnésio, Boro. 

PMS: Zinco, Cromo, Selênio. 

Periodontia, Gengivite (diminuição da gengiva): Cálcio,Potássio, Magnésio, Boro. 

Disfunção Sexual: Selênio, Zinco, Manganês. 

Rugas e Perda de Firmeza (envelhecimento facial): Cobre. 

 

POR FAVOR NOTE: Isso não é uma tabela de diagnósticos, e não deve ser usada em 

substituição ao seu profissional de saúde para determinação de programa de recuperação. 
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__________________________________________________________________________________ 

Vitamina A -    Cenoura, Abóbora, Inhame, Batata doce,           Visão de noite deficiente, degeneração macular,  

                          Atum, Melão, Manga, Nabo,                                 aumento de risco de catarata, pele seca, audição, 

                          Folhas de Beterraba, Abóbora, Espinafre,          paladar, e dano nos nervos.  

                          Peixe, Ovos. 

___________________________________________________________________________________________ 

Vitamina B1 – Flocos de arroz, carne de porco, carne de           Moderado: apetite e perda de peso, náusea,   

                           boi, presunto, ervilha fresca, feijão,pão,            vômito, fadiga, problemas no sistema nervoso. 

                           gérmen de trigo, laranja, massas                         Severo: beribéri, fraqueza nos músculos,  

                           enriquecidas, cereais.                                             redução de DTR,edema, dilatação do coração. 

____________________________________________________________________________________________ 

Vitamina B2 - aves, peixe, grãos fortificados e cereais,              Moderado: rachaduras e feridas nos cantos da     

                          brócolis, folhas de nabo, aspargo,                        boca e  da língua, olhos vermelhos, lesões na pele,   

                          espinafre, iogurte, leite,queijo.                             tontura, perda de cabelo, insônia, sensitividade à 

                                                                                                               luz e deficiências de digestão. Severo (raro):   

                                                                                                               anemia, doenças do nervo. 

Vitamina B3 – Peito de frango, atum, carne de vitela,                Moderado: aftas, diarréia, tontura, fadiga, halitose,      
                           Fígado de boi, pão e cereal fortificado,               dores de cabeça, indigestão, insônia, perda de  
                           Levedura, brócolis, cenoura, queijo,                    apetite, dermatite. Severo: pelagra. 
                           Farinha de milho, folhas de dandélio,  
                           Tâmara, ovos, peixe, leite, amendoim, 
                           Carne de porco, batatas, tomate. 

 ____________________________________________________________________________________________ 

Vitamina B5 – Grãos integrais, cogumelos, salmão,                     Raro: Náusea, vômito, fadiga, dor de cabeça,            

                           Levedura, vegetais frescos, rins,                            dormência nas mãos, distúrbios do sono, dor 

                           Legumes, fígado, carne de porco,                          abdominal e câimbras. 

                           Geléia real, peixes de água salgada, 

                           Fermento biológico, centeio integral 

                           e farinha de trigo integral. 

Vitamina B6 – banana, abacate, frango, carne de boi,                  anemia, convulsões, dores de cabeça, náusea,  

                           Levedura, ovos, arroz integral, soja,                       pele seca e escamada, ferimentos na língua, 

                           Trigo integral, amendoim, nozes, aveia,                rachaduras na boca, vômito. 

                           Cenoura, semente de girassol. 

Vitamina B12 – mariscos, presunto, ostras cozidas,                      passo irregular, fadiga crônica, constipação, 

                             Caranguejo real, arenque, salmão,                      depressão, distúrbios digestivos, tontura,  

                             atum, carne sem gordura, fígado,                        sonolência, aumento do fígado, alucinações, 

                             queijos azuis, queijo camembert e                      dores de cabeça, infamação da língua, irritabilidade, 

                             queijo gorgonzola.                                                   Variações de humor, desordens dos nervos,  

                                                                                                                  palpitações, anemia perniciosa, acúfeno,  

                                                                                                                  degeneração da medula espinhal. 

Vitamina C – brócolis, melão, kiwi, laranja, abacaxi,                      Moderado: deficiência para cura de feridas,   

                          Pimenta, grapefruit rosa, morango,                        sangramento das gengivas, se contunde facilmente,  

                          Aspargo, abacate, couves, folhas                             sangramento nasal, dores nas juntas, falta de  

                          de dandélio, repolho crespo, limão,                        energia, suscetibilidade à infecções.  

                           manga, cebola, rabanete, agrião.                            Severo: escorbuto. 

 _____________________________________________________________________________________________ 

Vitamina D – exposição ao sol, sardinha, salmão,                           Em recém-nascidos: deformações ósseas  

                         Cogumelos, ovos, leite fortificado,                             irreversíveis. 

                         Cereais fortificados, arenque, fígado,                        Em crianças: raquitismo, desenvolvimento 

                         atum, óleo de fígado de bacalhau,                             retardado dos dentes, músculos fracos, 

                          margarina.                                                                      Amolecimento do esqueleto. 

                                                                                                                    Em adultos: osteomalacia, osteoporose,             

                                                                                                                    hipocalcémia.       

Vitamina E – Óleos de vegetais e de nozes, incluindo                    Sintomas raros podem incluir anemia e edema.   

                        Soja, milho, girassol, espinafre, grãos 

                        Integrais, gérmen de trigo, sementes  

                        de girassol. 

______________________________________________________________________________________ 

Vitamina K – Vegetais de folhas verdes incluindo,                           Raro,exceto em recém-nascidos, onde  

                         Espinafre, couve, couve-flor, brócolis.                       tendências para o sangramento são possíveis. 

                                                                                                                    Elevados níveis de vitamina K podem interferir no 

                                                                                                                    efeito de anticoagulantes.  

______________________________________________________________________________________________ 

Zinco –       Ostras cozidas, carne de boi, carne de                       mudança no paladar e olfato, as unhas podem  

                     Cordeiro, ovos, grãos integrais, castanhas,               se tornar finas e descamadas, acne, maturação 

                     Iogurte, peixe, legumes, feijão-verde,                       sexual tardia, perda de cabelo, colesterol elevado, 

                      fígado, cogumelos, noz-pecã, sementes                   visão noturna desequilibrada, impotência, crescimento                                                                                                        

                      de abóbora e girassol, sardinha, soja,aves.               retardado, aumento da suscetibilidade às infecções. 



Vitaminas 

Todas as vitaminas naturais são substâncias alimentícias orgânicas encontradas apenas em coisas vivas, 

que são plantas e animais. Com algumas exceções o corpo não pode manufaturar ou sintetizar vitaminas. 

Elas devem ser supridas na dieta ou em suplementos de dieta. As vitaminas são essenciais para o 

funcionamento normal do nosso corpo. Elas são necessárias para o nosso crescimento, vitalidade, e bem 

estar geral.   

 

Aulas Lecionadas pela Vianna e por Instrutores Certificados de ThetaHealing™: 

Curso DNA2 de Vianna 

Curso DNA2 de Vianna,Curso Avançado, Os Planos de Existência  

Curso Anatomia Intuitiva de Vianna 

Curso Criança Arco-Íris de Vianna  

Curso Manifestação e Abundância de Vianna 

 

Aulas lecionadas exclusivamente pela Vianna: 

Curso Criança Arco- Íris de Vianna, Curso para Instrutores 

Curso DNA2 de Vianna, para Instrutores 

Curso DNA2 Avançado de Vianna, para Instrutores 

Curso Anatomia Intuitiva de Vianna, para Instrutores 

 

Livros Anteriores: 

Vá Acima e Procure Deus, 

Vá Acima e Trabalhe com Deus 

 

Livros Atuais: 

ThetaHealing 

 

Manuais de Aulas: 

ThetaHealing Manual do Praticante 

Manual da Vianna para Professores 

Manual DNA2 Avançado de Vianna  

Manual DNA2 de Vianna para Professores 

Manual de Anatomia Intuitiva de Vianna 

Manual de Anatomia Intuitiva de Vianna para professores 

Manual Criança Arco-Íris de Vianna para Crianças Jovens 

Manual Criança Arco-Íris de Vianna para Jovens Adultos 

Manual Criança Arco-Íris de Vianna para Professores 

Manual Manifestação e Abundância de Vianna 
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