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- Dr. João Carlos Baldan
A cura nas medicinas ancestrais, na acupuntura e na medicina 
vibracional.

- Dr. Cícero Coimbra
Previna-se de mais de 100 doenças com o uso da vitamina D.

- Dr. Rubens de Aguiar Maciel
Meditação e Medicina em benefício da Saúde Pública.

- Dr. Leonardo de Paiva
Terapia breve de traumas e fobias.

- Dr. Juarez Callegaro
Nutra seu cérebro e cure a sua vida.

- Bruno Gimenes
Doenças crônicas correspondem a comportamentos crônicos.

- Dr. Juarez Castellar
Como a meditação transformou a vida de pacientes com câncer de mama.

- Dr. Romeu Carillo Junior
A cura natural através da Homeopatia.

- Dr. José Ruguê
Medicina Tradicional Indiana – Ayurveda – a ciência da vida longa e 
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