Ler é bom, ler faz bem. Grandes problemas do mundo já foram resolvidos pela leitura e é
impossível contar o número incontável de problemas, grandes e pequenos, que já foram evitados
pela leitura. Ler faz as árvores crescer sem qualquer adição de adubo, ler mantém a camada de
ozono intacta, ler torna os dentes mais brancos. E, já que falamos em higiene oral, podemos
acrescentar sem hesitações que ler previne as cáries, ler destrói o tártaro, ler fortalece o esmalte,
enriquece os dentes em flúor e calibra os molares.
Ler fortalece os músculos das coxas e do abdómen de forma harmoniosa, sem recurso a
comprimidos que debilitam o organismo. Ler faz perder até cinco centímetros de cintura em
duas semanas, resultados garantidos.
Ler é aconselhável no combate à inveja e ao mau-olhado. Tem-se revelado eficaz em casos de
amor, dinheiro, saúde, emprego, casar, engravidar, afastar, separar, trazer de volta, atrair clientes,
vender imóvel, comprar carro e outros. Os resultados animadores da leitura não deixam dúvidas
no que toca a obter paz, prosperidade, harmonia no lar, ajudar nos estudos, contra nervosismo e
ansiedade, afastar pessoa indesejável, terminar uma obra, assinatura de papéis, transações
financeiras, fraqueza, cansaço, debilidade mental, stress, falta de apetite sexual e outros.
Ler é refrescante e 100% natural. Não tem corantes, nem conservantes. Tem um complexo
vitamínico (ácido fólico, niacina, ácido pantoténico, etc..), tem cálcio, ferro e pode ter vestígios de
outras

substâncias

que,

no

entanto, serão demasiado ínfimos para que possam ser

contabilizados. Ler faz crescer o cabelo e regredir a calvície. Ler apaga as rugas de expressão. Ler
ajuda a deixar de fumar. A leitura é digital ou analógica, pré-cozinhada, pré-datada ou
pré-aquecida. A leitura é globalização multicultural, é offshore outsourcing, leasing e cash flow. A
leitura é hiperativa, hipersensível e hipercrítica. A leitura tem mangas curtas, mangas compridas,
pregas, bainhas e existe em todos os tons da moda, com 60% de desconto. Ler tira nódoas de
vinho, café, gordura, óleo e sangue. Ler é bom, ler faz bem. Ler é do melhor.
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