LIVRO - ATIVADORES DE VITALIDADE - ATIVADOR MAGNÉTICO
Este Livro tem 80 páginas. É o Manual para uso do Ativador Vital Magnético, para
acompanhar tratamentos, ajudar na Digestão, na Recuperação de Intoxicações Alimentares e na
Dependência de Drogas.
Ímãs para tratamento são conhecidos desde remota antiguidade e hoje são comprovados
como sendo capazes de refazer a vitalidade das células que possuem um campo magnético natural
ao redor de 800 Gauss. Já usamos a ressonância magnética para mostrar as regiões do corpo em
que faltam elétrons e onde eles estão em excesso. E Hospitais de combate ao Câncer usam
Magnetos e eletromagnéticos no mundo inteiro.
Os meridianos reconhecidos pela Acupuntura sofrem uma normalização de seu fluxo de
energia Chi em poucos minutos de aplicação de ímãs. Nosso Magneto não tem efeitos colaterais.
É o corpo pela força celular quem aproveita o campo do ativador para nutrir-se ou dispersar os
excessos de energia que tiver, reciclando as energias do corpo sem perder a capacidade dos
magnetos.
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SOBRE O AUTOR. Outros Livros Recomendados.
Alguns trechos significativos:
O uso do Ativador não exige nenhum trabalho do paciente, não gasta nunca, nem produz
efeitos colaterais.
O efeito final está diretamente ligado à capacidade de cada tratamento, à vontade de sarar
do paciente, ao alimento correto usado e à reversibilidade do processo morboso que houver.
POR QUÊ NUTROMAGNETISMO? - O magnetismo pode ser absorvido pelo corpo
em um processo de alimentar-se com o fluxo magnético para abastecimento das células vivas.
Não temos que engolir nem injetar os ímãs no corpo. Basta incidir o campo magnético de nosso
instrumento sobre os órgãos que queiramos ativar. As células vivas extraem quanto precisam. E o
que sobra, despacham para o espaço. As células aproveitam melhor os alimentos, exercendo
melhor suas atividades; pode ser livremente aplicado onde quisermos. Ainda assim poderão dizer
que é “medicamento” aceitando Hipócrates que recomendava: “seja teu alimento o teu
medicamento”.
I - APRESENTAÇÃO 1. O ATIVADOR VITAL é uma caixa de madeira guardada em um
estojo com cinto para facilitar o uso. Contém dentro dois conjuntos polares de ímãs, cujo poder
de cura foi acentuado por dois efeitos normais do MAGNETISMO...

O TRATAMENTO IDEAL - Há muitos anos perguntei sobre a TERAPIA ideal (O Ativador
Magnético preenche as exigências): 1 – Deve ser muito barata – O Ativador só tem o custo do
objeto e a leitura do manual... tem o custo mínimo possível. 2. Atende a todos os problemas e não
conflita com outros tratamentos. Pode ser usado em qualquer sintoma, com qualquer outro
processo terápico - cirurgia, exercício, fisioterapia e fitoterapia, e muitos mais. 3 – Não depende
de terapeuta, farmácia, hospital... ou do olhar do médico. 4. Não causa efeitos danosos colaterais.
Pelos materiais e energias que utiliza, sabemos de antemão: ... são ímãs, tecido, madeira, comuns
e sem perigo. 5. Não depende de manipulações complicadas. Para ser aplicado basta encostá-lo
no local afetado. 6. VALIDADE ilimitada. Os ímãs não se consomem ou descarregam pelo “uso”.
7. Alteração mínima de nossos hábitos, tanto serve como preventivo quanto curativo, nada sendo
necessário mudar nos hábitos de dormir, praticar esportes, comer, estudar, orar, viajar, trabalhar.
8. Seja explicado e inteligível para todos. As explicações são fáceis e qualquer objeto de metal
magneto-influenciável (ferro, níquel, zinco, etc.) serve para comprovar sua “energia”... 9. Já seja
uso tradicional de longa prática.
Todos os elementos do ATIVADOR são mais antigos que o próprio homem.
RESUMO – O Ativador Magnético é um instrumento sem contra-indicações, que pode
ser aplicado em doentes e sãos, PARAAJUDAR em fisioterapia E QUAISQUER TRATAMENTOS,
prevenção de doenças e aumento de vitalidade, para homens, plantas e animais; seus efeitos
resultam da “ressonância” magnética sobre as células vivas. Pode ser adquirido pelo site
www.mariosanchez.com.br com as vantagens do PAG SEGURO, que aceita cartões de crédito
com parcelas em até 18x.
No BLOG apresentamos uma discussão sobre o que são Ativadores de
Vitalidade para que não sejam confundidos com pretensões de que o Ativador Vital
Magnético seja uma Terapia por si só.
V. pode ler o texto do dia 04.04.2011 neste link:
http://mariosanchezs.blogspot.com/2011/04/sobre-ativadores-devitalidade.html
FALSAS PROVAS CONTRA A MAGNETOTERAPIA

