NOVA RECEITA DA CAIXA MÁGICA
DOS ANJOS
PEÇA A SUA AGORA MESMO E
COMECE A MUDANÇA AINDA HOJE!
Caixa Mágica do Anjo Pessoal – depoimentos
“Paulo, fiz ontem a minha caixa pessoal e a primeira coisa que
me aconteceu e que já valeu a pena foi o fato de eu voltar a
“enxergar o que eu posso fazer“…eu estava me anulando por
causa de uma pessoa que não merece o meu sofrer…parece que eu
despertei assim que coloquei a caixa no alto em casa…como se
eu acordasse de um pesadelo…estou livre…e tenho certeza que
vou conquistar um amor que seja pleno e feliz.
Obrigado
Cris – Curitiba
******************************
Veja este depoimento de agora, devidamente autorizado pela
autora:
Estou impressionada. Comecei a novena no dia 26/09 a noite com a minha
causa urgente que era liquidar minhas dividas nos bancos que era muito
alta.
No domingo dia 27/09 pela manhã meu pai me liga do centro logo após a
missa e me deu a noticia que ele ganhou R$60.000,00 na loteria. Paulo não
conseguia acreditar, e só acreditei quando o dinheiro veio para nossas
mãos, hj liquidei todas as minhas dividas. É impressionante quando temos
fé como tudo funciona. Também já fiz a caixinha mágica de 3 pedidos e os
três tb se realizaram. Estou bestificada e mto mto feliz.
Mto obrigada por tudo.
Atenciosamente,

Karine Nik (06/10)
karinenik@ig.com.br

******************************
Oi Paulo, eu também consegui uma coisa muito especial: com
tanta gente sendo demitida na empresa onde trabalho eu ganhei
uma promoção com aumento de mais de 30% do meu salário…fazia
tempo que estava para sair essa promoção, mas parecia que
estava “amarrada no pé da árvore seca”. 2 dias depois de fazer
a minha caixa pessoal, a promoção surgiu pela manhã…to feliz!
e tenho mais uns 10 sonhos para realizar..me aguarde hein rsss
Rose – S. caetano SP
***********************************************************************************************
Paulo, expeli naturalmente algumas pedras que tinha nos rins…3
dias antes de uma Litotripsia ( bombardeamento das pedras por
ondas de choque) e depois de terminar a caixa, imaginei-me
livre dessas pedras…assim aconteceu no dia seguinte, sem a dor
forte que sempre ocorria quando expelia as mesmas..incrível e
maravilhoso. Os anjos existem sim!
(pedra nos rins proporciona uma das tres piores dores do
mundo)
Ricardo – Santos- S.P
*********************************************************************************************************************************

Não perca essa oportunidade, faça a sua ainda hoje
Plantão neste sábado e Domingo
então, experimente você também, eu GARANTO QUE É SÉRIO E MUITO
BOM!

Para mudar uma situação URGENTE
Quer ver uma coisa maravilhosa começar a acontecer na sua
vida?
Uma não, várias!!!
De verdade, quer ter notícias boas todos os dias?
Sair do sufoco, pagar as contas, ter paz na vida sentimental,
harmonia na família?
Faça a receita do Dr. Antonio Carlos, meu amigo estudioso dos
anjos, no estudo do “Contato com o anjo Pessoal“.
Eu fiz como ele recomendou e em uma semana mágica, obtive

muitas mudanças, coisas inesperadas(boas demais) como receber
de uma pessoa que eu nem esperava mais, um valor que livrou o
mês, dois novos trabalhos por indicação de clientes e ainda
ganhei uma viagem de 7 dias com tudo pago…
Ainda tem muita coisa boa programada para esta semana!

COMO FUNCIONA?
É assim, ele me pediu que adquirisse uma caixa de papelão
daquelas de pressente (que é feito de papelão resistente, e na
cor do me anjo pessoal.
Dentro dessa caixa, eu escrevi manualmente a frase em Latim
que ele preparou para o meu caso mais urgente (Financeiro é
claro rss) e junto com a frase, eu deveria escrever quanto eu
gostaria de ganhar neste mês. Depois, colocar essa caixa em
cima de pétalas de rosa, em um criado-mudo, armário ou
qualquer outro móvel no meu quarto.
Com a mentalização das manhãs que ele me ensinou, no segundo
dia já começaram as novidades. Coisas boas mesmo!
Experimente você também!
Peça a sua receita pessoal da caixa de segredos do Anjo
pessoal.
Mande o nome completo, data de nascimento e qual é o problema
mais urgente que você quer resolver. (Não precisa detalhar,
diga apenas se é financeiro, amoroso, familiar, da saúde, etc)
e ele te enviara a sua receita pessoal a frase do anjo como
montar e tudo mais. É uma consulta pessoal e única, valida por
1 ano. (alias, se em 1 ano você precisar de outra orientação
pode pedir até 3 mudanças na caixa). O valor da receita
pessoal é de apenas R$ 21,00, que ele vai doar integralmente
para ajudar nas atividades do SITE Meu Anjo.
Mande agora seus dados para: paulo@meuanjo.com.br que envio
para ele fazer ainda hoje a sua receita.
Prepare-se!
Coisas maravilhosas estão para acontecer na sua vida
Mais depoimentos
Paulo, há 7 dias que estou fazendo a Caixa Mágica, receita do
Dr Antonio, e ontem, no 6ª dia,, meu marido, que havia saído

de casa sem mais nem menos, depois de 16 anos de casamento,
que eu pensava ser muito sólido, voltou para casa…veio
arrependido, amoroso, cheio de dores e remorsos…pediu perdão e
chorou muito, coisa que eu nunca o vi fazendo em mais de 20
anos de convivência…
Não sei explicar o que estou sentindo, uma alegria, uma
certeza, uma vontade de comemorar e vamos sair neste final de
semana para uma pequena viagem que tínhamos planejado há
tempos…
Coincidência? Não sei, a paz está de volta no meu coração e na
minha casa, e por isso, a caixa vai ficar onde você
determinou.
(PS por favor não publique meu nome…
A.M.C – Guarujá S.P
****************************************************************************
Oieee migucho…
Minha irmã me deu a receita da caixa de presente e eu fiz uma
bem bonita pedindo ao meu anjo da guarda um emprego. Ontem
comecei no Telemarketing de uma empresa legal. era a quarta
vez que eu tentava entrar la…dessa vez deu certo..
bjusss
Carla – RJ
********************************************************************************
Paulo, fiz a caixa anteontem para conseguir o meu maior sonho
que é passar em um concurso público…nem sei se vou conseguir,
a próxima prova será em maio, mas uma coisa eu já senti
diferente: a paz que estou sentindo não é normal…estou sem
aquela irritação que estava sentindo que era como uma coisa
ruim dentro de mim…um peso, uma
angústia… i isso
desapareceu…só por isso ja estou feliz.
Obrigado
Marcio = BA
******************************************************************************

—
Paulo Roberto Gaefke
www.meuanjo.com.br
_

