Helingswijsheid die haar tijd tientallen jaren vooruit is

Geheimen achter chronische en onverklaarbare ziekten
en hoe je uiteindelijk kunt genezen

A

• De achterliggende oorzaken van ziekten en aandoeningen die de medische
wereld óf verkeerd begrijpt óf waar ze mee worstelt om te begrijpen.
• Alle natuurlijke oplossingen voor tientallen ziekten die ons plagen, waaronder
de ziekte van Lyme, fibromyalgie, bijnieruitputting, het chronischevermoeidheidssyndroom, hormonale onbalans, de ziekte van Hashimoto, multiple sclerose (MS), depressie, neurologische aandoeningen, chronische ontsteking,
auto-immuunziekten, onbalans in de bloedsuikerspiegel, colitis en meer.
• Oplossingen voor het herstellen van ziel en geest nadat ziekte haar emotionele
wissel heeft getrokken.
Of je nu een diagnose hebt gekregen die je niet begrijpt, klachten hebt die je niet
kunt plaatsen, iemand die je liefhebt ziek is, of dat je het beste voor je eigen patiënten wilt: Medical Medium biedt de antwoorden die je nodig hebt. Het is ook een
handleiding voor iedereen die op zoek is naar de geheimen voor een langer en
gezonder leven.
www.succesboeken.nl

Voor meer informatie over
Anthony William en zijn werk:
www.MedicalMedium.com

ANTHONY WILLIAM

Wat je allemaal zult ontdekken in dit buitengewone boek:

MEDICAL MEDIUM

nthony William, het enige echte Medisch Medium,
heeft tienduizenden mensen geholpen bij het genezen
van hun kwalen die verkeerd gediagnosticeerd of niet
effectief behandeld waren, of die dokters niet konden oplossen.
Hij heeft dit gedaan door het luisteren naar een hemelse stem die
letterlijk in zijn oor sprak, en hem vertelde wat de onderliggende
oorzaak was van de pijn of ziekte van bepaalde mensen en wat ze
moesten doen om hun gezondheid terug te winnen.
Met zijn methoden zijn spectaculaire resultaten geboekt, zelfs bij
degenen die vele jaren en veel geld besteed hadden aan allerlei
soorten medische behandelingen voordat ze bij hem kwamen.
In dit revolutionaire boek opent hij nu de deur naar alles wat hij in de afgelopen 25 jaar
geleerd heeft over het genezen van mensen: een enorme hoeveelheid aan informatie over
genezing, veel over waarom de wetenschap dit de komende tientallen jaren niet zal ontdekken, en waarvan het meeste nooit eerder waar dan ook is verschenen.
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