
EXEMPLO DE CURA ATRAVÉS DA MEDICINA DA ALMA 

 

A Medicina da Alma aborda quatro técnicas de cura simultaneamente, 

o Poder do Corpo, o Poder da Alma, o Poder da Mente e o 

Poder do Som. Juntas, elas representam as chaves do poder de cura 

do corpo, da mente e do espírito. 

Vamos usar como exemplo uma dolorosa e limitante artrose no seu 

joelho direito. 

PODER DO CORPO 

Sente-se confortavelmente com as costas retas, mas sem se apoiar 

em nada. Mantenha os pés bem apoiados no chão. Junte as palmas 

das duas mãos na frente do peito, em posição de oração, e deixe-as 

apoiadas levemente no peito com o maior conforto possível, 

relaxando os ombros e encontrando o melhor ângulo dos cotovelos 

para poder repousar ao máximo. 

Inspire profundamente, o mais lentamente possível, e expire 

profundamente, o mais lentamente possível. Continue respirando 

assim por cerca de dois minutos. 

PODER DA ALMA 

Diga em voz alta: “Eu vou falar agora com a alma de meu joelho 

direito. Eu sei que você está sofrendo. Eu te amo muito. Por favor, 

ajude a você mesmo. Eu vou ajudar você a ficar bom. E vou pedir a 

Deus e a todos os Espíritos Iluminados do Cosmos que ajudem você a 

se curar completamente. Eu te amo, meu querido, e sempre serei 

imensamente grato por tudo que você fez por mim a vida toda. Eu te 

amo, Alma abençoada de meu querido joelho direito”.  

PODER DA MENTE 

Visualize ou sinta a presença de um globo de luz dourado do tamanho 

de uma bola de futebol que gira incessantemente na velocidade e na 

direção em que ele próprio quiser girar (não tente controlar isso).  

Este globo dourado girante desce de algum lugar muito distante do 

céu e penetra em você pelo alto de sua cabeça, segue descendo por 

dentro do seu pescoço, tórax e barriga, e então continua descendo 

por sua coxa direita, até finalmente chegar ao seu joelho direito.  



Ele vai envolver toda a área do joelho direito, que vai ficar totalmente 

dentro da circunferência do globo, e continuará girando na direção e 

na velocidade que ele tiver escolhido, já com seu joelho totalmente 

dentro dele, irradiando luz dourada em todas as direções. 

PODER DO SOM 

Sempre visualizando ou sentindo a presença do globo dourado que 

está abençoando e energizando seu joelho direito, e mantendo as 

mãos em posição de prece defronte ao seu coração, entoe em voz 

alta (ou, se sentir mais conforto, bem baixinho como se estivesse 

rezando) as seguintes palavras: 

“Eu amo a alma de meu joelho direito. Eu amo a alma de meu joelho 

direito. Eu amo a alma de meu joelho direito. As células de meu 

joelho direito estão vibrando, células do joelho vibrando, células do 

joelho vibrando, células do joelho vibrando, células do joelho 

vibrando e se curando, vibrando e se curando, vibrando e se 

curando”. 

 “Senhor meu Pai, Deus amado maravilhoso, conceda-me um joelho 

perfeito e restabeleça minha saúde, conceda-me um joelho perfeito e 

restabeleça minha saúde, conceda-me um joelho perfeito e 

restabeleça minha saúde”. 

“A Alma de Deus, o Espírito Santo, cura a Alma do meu joelho direito, 

a Alma de Deus, o Espírito Santo, cura a Alma do meu joelho direito, 

a Alma de Deus, o Espírito Santo, cura a Alma do meu joelho direito”. 

 “Agora peço às Almas de todos os Espíritos Iluminados, Santos, 

Anjos e Arcanjos que me ajudem a curar completamente meu joelho 

direito. Almas iluminadas e benditas curem a alma de meu joelho 

direito, almas iluminadas e benditas curem a alma de meu joelho 

direito, almas iluminadas e benditas curem a alma de meu joelho 

direito”. 

Sem nenhuma interrupção, agora visualize e perceba o globo de luz 

dourada deixar seu joelho, penetrar pela coxa e seguir girando por 

dentro da barriga, peito, pescoço, e finalmente sair pelo alto de sua 

cabeça e retornar para o local do Cosmos de onde ele veio (se 

preferir tentar ver este local saiba que geralmente ele poderá ser o 

sol, a lua, Saturno, ou uma região distante desconhecida, às vezes 

cheia de estrelas, às vezes cheia de seres belíssimos, os Espíritos de 

Luz). 



Agora desfaça a posição de oração de suas mãos, beije a mão direita 

e a mão esquerda, coloque as mãos uma de cada lado de seu joelho 

direito, cobrindo-o ou abraçando-o com as palmas de suas mãos, e 

então visualize ou sinta a energia do beijo de cada mão sendo 

transferida para o joelho.  

Suas mãos foram carregadas de energia de cura enquanto se 

mantinham em posição de oração e se comunicavam com Deus e 

com Espíritos Iluminados, portanto deixe a energia delas ser 

transferida para o joelho. Se visualizar for fácil para você, veja uma 

poderosa luz branca sair das palmas de suas mãos e penetrar no 

joelho.  

Faça esta irradiação (imposição de mãos) por cerca de dois minutos. 

TÉRMINO: AGRADECIMENTO 

“Alma de meu joelho direito, obrigado por ajudar a se curar, Alma 

Sagrada de Deus, meu amado Espírito Santo, obrigado por curar a 

Alma de meu joelho direito, Almas de todos os Espíritos Iluminados, 

Santos, Anjos e Arcanjos, obrigado por curar a Alma de meu joelho 

direito, eu amo todos vocês e lhes sou grato eternamente”. 

Importante:  

Repita este exercício exatamente da forma como ele foi proposto 

duas vezes por dia, de preferência antes do banho ou quando chega 

do trabalho, e antes de se deitar para dormir. 

Tenha em mente que você levou vinte anos ou mais para destruir seu 

joelho, provavelmente tratando-o da forma o mais inconsciente e 

irresponsável que se possa imaginar e que, portanto, é irreal querer 

que ele se torne perfeito numa única sessão.  

Milagres acontecem sim, mas fazer um milagre é fruto de um imenso 

aprendizado de serviço incondicional ao próximo de muitas décadas, 

e que se prolonga desde muitas vidas passadas. Milagres 

provavelmente ainda não são para o seu “bico”, mas a Medicina da 

Alma é. E ela funciona perfeitamente sim, se você se permitir vê-la 

funcionando.  

SE VOCÊ SE PERMITIR. 

Portanto trate de continuar realizando este exercício duas vezes por 

dia, todos os dias, com toda a sinceridade de propósitos e fé total em 



si mesmo, em Deus e nos Espíritos Iluminados, e nada, debaixo do 

sol, poderá impedir que seu joelho recupere-se completamente.  

Persista, persista, persista. Os resultados irão superar as suas 

melhores expectativas.  

A Medicina da Alma só falha para quem gratuitamente não a respeita 

nem acredita nela, mesmo sem fazer a mínima ideia do que ela seja, 

ou como funciona. E isto vale para pessoas de todos os níveis 

socioeconômico e culturais, inclusive os profissionais de saúde. 

A prova da qualidade do pudim está em comê-lo. Ele está 

diante de você. Sirva-se. 

Amor, Simplicidade e Harmonia, 

Dr. Alfredo Toledo e Souza 

 

 

 


