Rahasia Penyembuhan Ajaib
panduan
belajar ilmu penyembuhan ajaib
untuk pemula dijamin bisa!
Pernahkah Anda membayangkan punya
kemampuan menyembuhkan orang sakit
secara ajaib?
Tanpa obat apapun. Bahkan Anda bisa
melakukannya tanpa sentuhan apapun!
Jika Anda termasuk orang yang ingin
mempunyai kemampuan penyembuhan
ajaib seperti itu dan demi manfaat hidup
yang lebih baik lagi silahkan Anda
pelajari ilmu ini.

Mungkin selama ini Anda berpikir bahwa
menyembuhkan orang sakit secara ajaib
hanyalah omong kosong saja.
Andai

pun

hal

itu

bisa

dilakukan

mungkin itu hanya bisa dilakukan oleh
orang tertentu. Orang-orang yang punya
kemampuan istimewa seperti para resi
atau pertapa yang sakti mandraguna.
Orang-orang

suci

yang

punya daya

linuwih serta ahli ilmu lelaku yang punya
banyak ilmu kesaktian.
Namun apakah benar begitu?

Tidak

sama

sekali.

Rahasia

ilmu

penyembuhan ajaib itu, salah satunya
bisa Anda dapatkan di Ebook ini. Anda
bisa mempelajarinya dengan mudah dan
bisa langsung mempraktikkannya. Tanpa
harus melakukan lelaku aneh-aneh yang
berat dan tidak masuk akal.
Mungkin selama ini Anda juga mengira
untuk mendapatkan ilmu penyembuhan
ajaib itu Anda harus pergi jauh menemui
seorang

guru

sakti

di

bukit-bukit,

gunung,

atau daerah-daerah pelosok

yang jauh dari keramaian kota, seperti
yang sering Anda lihat di Film atau
cerita-cerita dongeng masa lalu.

Tidak sama sekali. Untuk mempelajari
ilmu penyembuhan ajaib ini. Anda hanya
perlu membaca dan mempelajari rumus
dan polanya di dalam Ebook ringkas ini.
Bahkan
secara

Anda
lebih

Smartphone
unduh

bisa
privacy

Anda.

aplikasinya,

mempelajarinya
langsung

dari

Tinggal beli dan
baca,

pelajari,

hafalkan, pahami dan praktikkan! Tanpa
harus pergi menemui seorang guru sakti
di tempat yang jauh dan tidak pasti.
Dengan mempelajari ilmu penyembuhan
dari Ebook ini, tidak akan ada orang lain
di sekitar Anda yang mengetahuinya
kapan, dimana, dan kepada siapa Anda
belajar dan berguru.

Anda bisa mewujudkan niat baik dan
keinginan
membantu

mulia

Anda

sesama

untuk

manusia

bisa
yang

membutuhkannya.
Adalah sangat menyenangkan dan tentu
sangat membahagiakan sekali jika Anda
dapat membantu orang-orang keluar dari
masalahnya, membantu menyembuhkan
dirinya,

menghilangkan

sakit-penyakitnya,

memulihkan

kesehatannya. Dan semua itu bisa Anda
wujudkan

sekarang

juga

memulai membaca Ebook ini.
__________________

dengan

Sudah

menjadi

pengetahuan

umum

bahwa di dalam diri manusia itu terdapat
daya kekuatan yang sangat dahsyat
sebagai bekal karunia dari Sang Maha
Pencipta. Namun tidak banyak orang
yang tahu dan paham, kekuatan apa saja
yang ada di dalam diri manusia itu dan
bagaimana

caranya

daya kekuatan tersebut.

membangkitkan

Salah satu daya kekuatan dalam diri
manusia

yang

manfaatnya

sangat
apabila

diberdayakan

adalah

penyembuhan

yang

banyak
berhasil

kekuatan
dapat

daya

diaktifkan

untuk kebutuhan-kebutuhan terapi dan
penyembuhan baik untuk diri sendiri
maupun orang lain.

(sumber gambar unsplash/willian justen vasconcellos)

Ebook ini akan memandu Anda untuk
memahami kekuatan daya penyembuhan
yang ada di dalam diri Anda dan
menggunakannya untuk berbagai
manfaat hidup yang lebih baik lagi.
Anda akan dipandu untuk memahami
mekanisme

penyembuhan dalam diri

manusia. Beberapa kunci rahasia dunia
penyembuhan

ajaib

yang

mungkin

selama ini belum pernah Anda ketahui.
Juga persembahan teknik dan pola-pola
terapi dan penyembuhan ajaib yang
sangat mudah untuk Anda praktikkan.
Tanpa harus takut tertipu keluar biaya
mahal atau buang-buang energi yang tak
perlu.

(sumber gambar: unsplash/cheng feng)

Inilah

Rahasia

Penyembuhan

Ajaib

Tanpa Mistik
Sebuah

inti

sari

ilmu

dari

dunia

penyembuhan ajaib tahap dasar untuk
pemula.

Siapapun Anda. Bisa mempelajarinya
dan mempraktikkannya. Tanpa harus
melakukan

ritual-ritual

mistik

yang

bertentangan dengan akal sehat dan
mayoritasnya adalah penipuan belaka.

Satu-satunya jenis ritual yang harus
Anda lakukan dalam mempelajari dan
mengamalkan ilmu penyembuhan ajaib
ini adalah, ritual disiplin. Apa ritual
disiplin itu?
Ritual disiplin itu adalah:
Belajar!

Berlatih!

Praktek!

Itu

saja

kuncinya! Dan hanya itu saja ritual
wajibnya.

(sumber gambar: alfred schrock)

Silahkan persiapkan diri Anda untuk
menjadi seorang "Juru Sembuh" yang
ajaib. Jadilah orang yang bermanfaat
bagi hidup dan kehidupan ini.

Jadilah orang yang selalu bersyukur dan
dapat

mengaplikasikan

segala

daya

karunia di dalam diri Anda sendiri yang
telah dianugrahkan oleh Sang Maha
Kuasa untuk hidup dan kehidupan Anda.
Semoga

rumus

dan

pola

ilmu

penyembuhan yang saya bagikan di
dalam Ebook ini dapat berjodoh dengan
Anda dan menjadikan manfaat serta daya
guna yang maslahat untuk hidup dan
kehidupan kita semua.

(sumber gambar: unsplash/sage friedman)

"selamat menikmati hidup baru yang
lebih baik dari sebelumnya"

