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Voce nao e tao saudavel como pensa. Nos
dias de seus pais, eles basicamente
levavam uma vida sa e realizavam trabalho
fisicamente ativo. Os alimentos eram
naturais, o agua era natural, o ar era fresco
durante os anos formativos cruciais ate a
idade de 15 anos. Hoje em dia. a comida e
artificial e contaminada por pesticidas e
outros quimicos. O agua e lixo reciclado.
Voce se senta num escritorio todo o dia
frente ao computador. Se lhe injetam
drogas modernas altamente poderosas uma
e outra vez. Estas drogas tem efeitos que os
cientistas descobrirao nada menos que uns
20 anos depois de que voce as tenha
tomado. Elas destroem seu sistema
imunologico, passo a passa destroem seu
sistema imunologico. Voce vai ao hospital
e o compoem. A nao ser que contraia um
dos virus mais poderosos ainda, durante
sua permanencia no hospital. O problema e
que a forca dos virus se duplica cada 10
anos. Todas estas coisas significam que
ainda que seus pai viveram de maneira
saudavel ate a idade de 70 ou 90, voce nao
o fara. O homem comum, quica voce, nao
se da conta de que o estresse e a causa
numero uno de ma saude na idade
avancada. Em combinacao com o fato de
que, durante seus anos formativos ate a
idade de 15 anos, tenha sofrido o impacto
da contaminacao moderna, tudo isto
significa que voce nao e, para nada, tudo o
saudavel que voce pensa.
Como na
maioria das coisas do mundo moderno, a
verdade esta oculta pela publicidade pelo
rosto artificial que nao lhe diz que a pessoa
que esta com voce esta em problemas,
pelas pilulas que voce toma para remediar
os sintomas, o que significa que voce nao
sabe realmente que e o que anda mau. Pelo
dano que causa o fio dental em suas
gengivas
Os desportistas realizam
exercicio vigoroso e voce pode pensar que
isto e saudavel. NAO o e. Uns poucos anos
depois se retiram. No passado, nos dias de
seus pais, eles tivessem podido chegar ser
wrapitupsports.com

Page 1

Aperfeicoamento de Sua Esfera de Energia Fisica (Spanish Edition)

ancioes em boas condicoes apesar de suas
feridas. Voce nao esta tao saudavel e em
consequencia se faz exercicio vigoroso,
esta danando sua saude ainda mais. Ainda
se voce nao le nem compra este livro, o
autor o impulsiona a fazer duas coisas.
Afaste a seus meninos da vida moderna
tanto como possa e elimine toda causa
desnecessaria de estresse em sua vida. O
despreza toda moda e tendencia Ocidental
quanto ao que significa vida natural.
Tambem explica o que isto realmente
implica mas estabelece que somente e
importante (nao se) quando voce enferma,
nao antes.
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