
   
90% 

das suas atitudes são ações do seu 

automático? Ou seja do seu 

Subconsciente. 

Por isso o Ser Humano sente dificuldade 

em criar sua realidade e estar em paz 

consigo, pois tudo depende das suas 

programações, mas tudo pode mudar 

com a reprogramação! 

E você? 

Está cuidando do seu

 

Acesse o potencial que existe no seu 

interior! 

Nele você vai encontrar recursos jamais 

imaginado! E ainda um segredo que 

muitos não te contaram, que podem 

alavancar sua vida pessoal, social, 

financeiro e conjugal. 

Acesse agora e comece a desfrutar de 

um futuro que é seu por direito: 

Sua transformação ao seu alcance. 

Posso não ter a cura do seu stress, 

depressão, fobias, tristeza, transtorno 

bipolar, mas tenho o caminho o resto é 

contigo! 

    
Parapsicologia Científica Clínica 
                  45-98834-7886 

 

 

Você está esperando o que para tomar 

em suas mãos o leme da sua 
Vida 

 

 

 

 

 

                 Parapsicologia Científica Clínica 

Neste material você encontra dicas de 
como se preparar para um futuro bem 
melhor.  

www.miguelpalmeiras.com.br                         

 

 

 

 

http://www.miguelpalmeiras.com.br/


 
Construa 
Novas programações 

          

    

   

 

                          

 

                          

Reprograme seu subconsciente!

                               
Tenha uma vida cheia de realizações! 

 

Lembre-se:     “Tudo que você tem 

como verdade em seu interior, trona-se 

verdade em seu exterior!” 

Tudo que você precisa está dentro de você! 

A vitória é inegociável! 

Você mudando de hábitos  vai permitir 

conquistar maiores realizações e 

permitir seu consciente  assumir o leme 

definitivamente da sua vida e fazer seu 

subconsciente ser verdadeiramente um 

SERVOMECANISMO. 

Diante de uma dificuldade tenha o 

hábito de se perguntar: 

O que eu realmente quero para 

minha      vida? 

 

O que eu preciso fazer para      
melhorar? 

 

                 O que preciso fazer para mudar? 
                                                        
 

Por que ainda não fiz nada para          
mudar? 

 

                   O que eu posso fazer para realizar? 

                  

                 Como posso fazer acontecer? 

            

     Qual será o próximo passo? Quando? 
 
 

O sucesso tem uma 
estrutura! 
 
A vida é feita de 
compreensões! 

Atendimentos 
para ensinar 

Pensar, 

analisar seu 

histórico 

Buscar 
Cooperação 

Compreen

der a vida 

Ampliar 

seu campo 

de visão 

Programar 
e 

Reprograme seu 
subconsciente 
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