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Apiterapia
Aromaterapia
Arteterapia

Ayurveda
Biodança

Bioenergética
Constelação familiar

Cromoterapia
Dança circular

Geoterapia
Hipnoterapia
Homeopatia

Imposição de mãos
Medicina antroposófica/

antroposofia aplicada à saúde
Medicina Tradicional Chinesa

acupuntura
Meditação

Musicoterapia
Naturopatia
Osteopatia

Ozonioterapia
Plantas medicinais – fitoterapia

Quiropraxia
Reflexoterapia

Reiki
Shantala

Terapia Comunitária Integrativa
Terapia de florais

Termalismo social/crenoterapia
Yoga



LINHA DO TEMPO DE 
VIDA ATIVA

QUANTO TEMPO VOCÊ TEM DE VIDA?

Ibge



VOCÊ SE CONSIDERA UMA PESSOA 

ÁCIDA ALCALINAOU



Uma pessoa com estado perfeito de saúde tem um pH 
entre 7,35 e 7,45, portanto levemente alcalino.

pH do Sangue



QUANTOS ANOS
VOCÊ QUER VIVER 

COM SAÚDE PLENA?



A ORIGEM DAS DOENÇAS NO BRASIL 
SEGUNDO A ONU

Cerca de 70% de novas doenças que infectam seres humanos 
têm origem animal, alerta ONU em 17 de dezembro de 2013 

De acordo com o relatório ‘Pecuária Global 2013: Mudando as 
Paisagens das Doenças’, é necessária uma nova abordagem –

mais holística – para a gestão de ameaças de doenças.



A ORIGEM DAS DOENÇAS NO 
BRASIL SEGUNDO OS MÉDICOS  

Cerca  70% das doenças vem de 
causas psicossomáticas.



A ORIGEM DAS DOENÇAS NO BRASIL 
SEGUNDO O QUE PENSO ESTÁ NA ACIDEZ:

DO CORPO 
DO ESPÍRITO 
E DA ALMA



ACIDEZ DO CORPO: alimentos, bebidas (refrigerantes), 
água ácida (ph abaixo de 7)

ACIDEZ ESPIRITUAL: o medo,  a inveja, o ódio, 
a tristeza, a inquietude, a ansiedade, a prepotência, 
o nervosismo, a autopunição, o rancor, a antipiedade, 
mesmo, a incapacidade de perdoar a si mesmo 
e aos outros, a espetacularização, etc

ACIDEZ DA ALMA: a Falta de amor no coração 
e a falta de fé



A DOENÇA NO RS
No RS temos altos índices de óbito por neoplasia, doenças 

cardiovasculares e respiratórias, entre outras. Aumenta, 
também, são os índices de transtornos mentais, suicídios, 

depressão e outras patologias.

“O movimento e a venda das farmácias são tão intensos que 
chego a pensar que 100% da população faz uso delas, 

sendo uma Metade porque realmente esta doente e a outra 
metade porque pensa que está doente.”

Giovani Cherini



GRAVÍSSIMO:

O SUICÍDIO ( a depressão )

OU PREVENIMOS OU PERDEMOS NOSSA GENTE. “DOENÇA 
SILENCIOSA”. Dados apontam que 50% a 60% das pessoas 

que se suicidaram nunca procuraram ajuda.

Mortes por suicídios irão dobrar até 2020 -
Organização Mundial de Saúde. Hoje atingem 1,5 milhões 

de pessoas, representando 2,4% de todas as
mortes no mundo. 



- O Rio Grande do Sul lidera o ranking de suicídios. Em 17 anos, 
19.295 pessoas morreram. É como se a população inteira de 4 

municípios, como Selbach, Liberato Salzano, 
Picada Café e Rondinha, desaparecesse.

Ocupa a 3ª colocação entre as mortes violentas no RS, ficando 
atrás dos homicídios e dos acidentes de trânsito.

- Três municípios se destacam entre os quatro com piores 
indicadores do país: Forquetinha (78,7 casos a cada 100 mil 

habitantes), Travesseiro (55,8 a cada 100 mil) e André da Rocha 
(52,4 a cada 100 mil).



Como viver 
mais de 100 anos 

de forma saudável!



1- EXERCÍCIO FÍSICO “autocuidado”
2- ÁGUA IONIZADA (água alcalina)
3- ALIMENTAÇÃO NATURAL
4- LIMÃO EM JEJUM COM BICARBONADO DE SÓDIO
5- VITAMINA K2
6 –VITAMINA D3 
7- CLORETO DE MAGNÉSIO
8- DORMIR BEM
9- ATIVIDADE SOCIAL
10- ESPIRITUALIDADE
11- OBJETIVO DE VIDA
12 – SUCO DETOX







GRATIDÃO!
KOKHMAHÁ
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