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Denne bog giver ingen diagnoser og foreslår ikke nogen 
former for medicinsk behandling. Den beskriver, hvordan 
man kan få flere kræfter og få det bedre ved at ophæve 

ubalancer i sin krop og i sit forhold til omverdenen. 
Hvis man er syg, bør man konsultere en kvalificeret behandler.
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