REPROGRAMAÇÃO GENÉRICA
Você é uma pessoa cada vez mais calma, tranqüila e serena. Seu corpo está totalmente
descontraído. Sua mente está funcionando numa freqüência Delta lenta de meio ciclo por
SEGUNDO e em perfeitas condições.
Você está totalmente livre, a partir de agora, de todos os traumas, rejeições, frustrações,
decepções que tenha sofrido durante a sua gestação, seu nascimento, sua infância, sua
adolescência, idade adulta, nesta ou em outras vidas. Você perdoa a todos aqueles que a
ofenderam e perdoa a si própria e totalmente. Dentro de você, ficou apenas um grande vazio
que era ocupado por aqueles problemas. A partir de agora, esse vazio está totalmente
preenchido de LUZ, PAZ, ALEGRIA, FELICIDADE, AMOR, ALTRUÍSMO,
TRANQUILIDADE, HARMONIA E EQUILÍBRIO FÍSICO, MENTAL, EMOCIONAL, SEXUAL
E ESPIRITUAL.
De agora em diante, sua mente inconsciente está regulando todo o seu corpo. Todos os
seus órgãos estão funcionando perfeitamente e harmoniosamente. Todas as suas glândulas
estão funcionando perfeitamente e harmoniosamente. Todos os seus níveis hormonais estão
perfeitos. Todas as células do seu corpo estão perfeitas e funcionando perfeitamente e
harmoniosamente e em completa harmonia com todo o seu sistema imunológico.
A partir de agora seu organismo está produzindo todas as vitaminas, proteínas, sais
minerais, enzimas e todos os outros componentes necessários para uma vida super
saudável.
Todas as vértebras de sua coluna vertebral estão perfeitas, harmoniosas e alinhadas com
os espaços entre as mesmas perfeitamente normais, de tal modo que sua coluna vertebral
exerce todas as funções para as quais foi originalmente criada sem nenhum problema.
Todas as funções de seu cérebro estão totalmente restauradas em todas as suas funções e
em toda a sua plenitude.
Você está totalmente livre de qualquer vício, seu organismo e sua mente rejeitam totalmente
o cigarro. Você se ama e ao seu corpo e por isso rejeita completamente o cigarro. Sua mente
inconsciente desintoxica totalmente, perfeitamente, imediatamente e harmoniosamente seus
pulmões e todo o seu organismo.
Você está livre de todo e qualquer sentimento de inferioridade, e seu inconsciente fica
totalmente pleno, cheio e revestido de uma tremenda autoconfiança ilimitada porque você é
uma pessoa que deseja, quer e merece ser feliz e totalmente realizada em seus legítimos
anseios.
Você toma posse aqui e agora de uma tremenda autoconfiança, bem como toma posse aqui
e agora de uma saúde perfeita e dos bens materiais e espirituais que lhe pertencem por
herança divina.
Seu QI é altíssimo ao mesmo nível dos grandes gênios. Você se recorda com extrema
precisão de tudo que leu, viu, ouviu ou tomou conhecimento por qualquer de seus sentidos.

O dinheiro e inúmeros bens materiais e espirituais são atraídos para você com uma facilidade
enorme diariamente e continuamente numa abundância tal que você realiza todos os seus
sonhos e projetos por mais grandiosos que eles sejam.
A graça de Deus Pai Onipotente jorra abundantemente e continuamente para você e para
seus entes queridos trazendo-lhe completa paz de espírito, saúde perfeitíssima,
prosperidade ilimitada e dons paranormais incríveis.
Você traz de volta toda a sua memória genética a qual lhe fornece toda a sua sabedoria de
outras vidas. O afloramento de sua memória genética expande toda a sua potencialidade
em termos de conhecimentos, elevação espiritual, sabedoria, saúde e beleza.
Seus sonhos são sempre premonitórios e lhe indicam caminhos de sua vida e os obstáculos
a serem evitados ou a serem contornados, bem como soluções de todo e qualquer problema.
Seu inconsciente aflora para a sua mente consciente todos os seus imensos poderes
paranormais, os quais lhe permitem mudar todas as programações do DNA que estejam
erradas e lhe causando quaisquer doenças ou perturbações.
Sua mente Divina inconsciente que é super sábia muda agora e para sempre as
programações erradas do DNA que estejam causando doenças e perturbações em sua vida
para programações certas, perfeitas e harmoniosas com o plano Divino que quer todas as
suas criaturas em perfeita saúde, paz e felicidade.

REPROGRAMAÇÃO EMAGRECIMENTO
Você é uma pessoa cada vez mais calma, tranqüila e serena. Seu corpo está totalmente
descontraído. Sua mente está funcionando numa freqüência Delta lenta de meio ciclo por
SEGUNDO e em perfeitas condições.
Você está totalmente livre, a partir de agora, de todos os traumas, rejeições, frustrações,
decepções que tenha sofrido durante a sua gestação, seu nascimento, sua infância, sua
adolescência, idade adulta, nesta ou em outras vidas. Você perdoa a todos aqueles que a
ofenderam e perdoa a si própria e totalmente. Dentro de você, ficou apenas um grande vazio
que era ocupado por aqueles problemas. A partir de agora, esse vazio está totalmente
preenchido de LUZ, PAZ, ALEGRIA, FELICIDADE, AMOR, ALTRUÍSMO,
TRANQUILIDADE, HARMONIA E EQUILÍBRIO FÍSICO, MENTAL, EMOCIONAL, SEXUAL
E ESPIRITUAL.
De agora em diante, sua mente inconsciente está regulando todo o seu corpo. Todos os
seus órgãos estão funcionando perfeitamente e harmoniosamente. Todas as suas glândulas
estão funcionando perfeitamente e harmoniosamente. Todos os seus níveis hormonais estão
perfeitos. Todas as células do seu corpo estão perfeitas e funcionando perfeitamente e
harmoniosamente e em completa harmonia com todo o seu sistema imunológico.
A partir de agora seu organismo está produzindo todas as vitaminas, proteínas, sais
minerais, enzimas e todos os outros componentes necessários para uma vida super
saudável.
Todas as vértebras de sua coluna vertebral estão perfeitas, harmoniosas e alinhadas com
os espaços entre as mesmas perfeitamente normais, de tal modo que sua coluna vertebral
exerce todas as funções para as quais foi originalmente criada sem nenhum problema.
Todas as funções de seu cérebro estão totalmente restauradas em todas as suas funções e
em toda a sua plenitude.
Você está totalmente livre de qualquer vício, seu organismo e sua mente rejeitam totalmente
o cigarro. Você se ama e ao seu corpo e por isso rejeita completamente o cigarro. Sua mente
inconsciente desintoxica totalmente, perfeitamente, imediatamente e harmoniosamente seus
pulmões e todo o seu organismo.
Você está livre de todo e qualquer sentimento de inferioridade, e seu inconsciente fica
totalmente pleno, cheio e revestido de uma tremenda autoconfiança ilimitada porque você é
uma pessoa que deseja, quer e merece ser feliz e totalmente realizada em seus legítimos
anseios.
Você toma posse aqui e agora de uma tremenda autoconfiança, bem como toma posse aqui
e agora de uma saúde perfeita e dos bens materiais e espirituais que lhe pertencem por
herança divina.

Seu QI é altíssimo ao mesmo nível dos grandes gênios. Você se recorda com extrema
precisão de tudo que leu, viu, ouviu ou tomou conhecimento por qualquer de seus sentidos.
O dinheiro e inúmeros bens materiais e espirituais são atraídos para você com uma facilidade
enorme diariamente e continuamente numa abundância tal que você realiza todos os seus
sonhos e projetos por mais grandiosos que eles sejam.
A graça de Deus Pai Onipotente jorra abundantemente e continuamente para você e para
seus entes queridos trazendo-lhe completa paz de espírito, saúde perfeitíssima,
prosperidade ilimitada e dons paranormais incríveis.
Você traz de volta toda a sua memória genética a qual lhe fornece toda a sua sabedoria de
outras vidas. O afloramento de sua memória genética expande toda a sua potencialidade
em termos de conhecimentos, elevação espiritual, sabedoria, saúde e beleza.
Seus sonhos são sempre premonitórios e lhe indicam caminhos de sua vida e os obstáculos
a serem evitados ou a serem contornados, bem como soluções de todo e qualquer problema.
A partir de agora seu organismo está aumentando seu metabolismo de modo que você
consome 10% a mais de calorias do que as que consome até atingir o seu peso ideal. Esse
processo continua dia e noite sem parar e sem nenhum prejuízo para a sua saúde, pelo
contrário você se sente e é cada vez mais saudável.
Você sente uma verdadeira atração por alimentos naturais, ricos em fibras os quais
regularizam completamente suas funções digestivas e intestinais.
Você é uma pessoa esbelta estando a partir de agora com o seu peso ideal. Você adora,
tem verdadeira adoração por frutas, verduras e legumes.
Você é uma pessoa sem gordura excessiva na região abdominal ou em qualquer outra parte
do seu corpo em que sinta um excesso de gordura.
Você é uma pessoa totalmente sem obesidade, pois todas as suas glândulas funcionam
normalmente produzindo todos os hormônios, enzimas, sais minerais e outros elementos
necessários para um perfeito equilíbrio corporal.
Você vive uma vida mental, espiritual e corporal extremamente saudável pois você ama a si
e ao seu corpo.

REPROGRAMAÇÃO ANTIDOR
Você é uma pessoa cada vez mais calma, tranqüila e serena. Seu corpo está totalmente
descontraído. Sua mente está funcionando numa freqüência Delta lenta de meio ciclo por
SEGUNDO e em perfeitas condições.
Você está totalmente livre, a partir de agora, de todos os traumas, rejeições, frustrações,
decepções que tenha sofrido durante a sua gestação, seu nascimento, sua infância, sua
adolescência, idade adulta, nesta ou em outras vidas. Você perdoa a todos aqueles que a
ofenderam e perdoa a si própria e totalmente. Dentro de você, ficou apenas um grande vazio
que era ocupado por aqueles problemas. A partir de agora, esse vazio está totalmente
preenchido de LUZ, PAZ, ALEGRIA, FELICIDADE, AMOR, ALTRUÍSMO,
TRANQUILIDADE, HARMONIA E EQUILÍBRIO FÍSICO, MENTAL, EMOCIONAL, SEXUAL
E ESPIRITUAL.
De agora em diante, sua mente inconsciente está regulando todo o seu corpo. Todos os
seus órgãos estão funcionando perfeitamente e harmoniosamente. Todas as suas glândulas
estão funcionando perfeitamente e harmoniosamente. Todos os seus níveis hormonais estão
perfeitos. Todas as células do seu corpo estão perfeitas e funcionando perfeitamente e
harmoniosamente.
Todos os seus tendões, nervos, músculos, ligamentos estão totalmente saudáveis e com
todas as suas funções normais.
Sua visão é perfeita tanto para perto quanto para longe e seus olhos, nervo ótico, cristalino
e demais componentes de seu sistema ocular estão perfeitos e funcionando perfeitamente
e harmoniosamente.
Todo o seu sistema auditivo está totalmente restabelecido e funcionando perfeitamente e
harmoniosamente. Todo o seu aparelho digestivo está saudável e com suas funções
normais perfeitas e harmoniosas.
Você se liberta agora totalmente de todos os complexos, traumas e quaisquer sentimentos
de inferioridade que lhe tenham sido colocados, sejam pelos pais, educadores, sociedade,
religiões ou por você.
Você ama a vida de forma extraordinária. Você emite ao seu redor uma aura de paz,
harmonia e felicidades radiantes de tal modo que todas as pessoas ao seu redor são
iluminadas pelo seu magnetismo.
Você é uma pessoa com idéias novas e brilhantes. Você promove a sua própria evolução
espiritual e a de seus semelhantes com seus novos modelos mentais os quais lhe abrem
as portas de um sucesso sem limites.
Você se aceita, se ama e gosta imensamente de tudo que existe de bom em seu corpo,
mente e espírito.

Você aceita e agradece a Deus sua sexualidade totalmente normal e sadia.
Você está totalmente livre de complexos, culpas ou remorsos pois o sexo é algo bom e
instituído por Deus, por isso você está totalmente em paz consigo e com os outros.
Seu inconsciente atrai para você o trabalho ideal o qual lhe proporciona a plena e total
realização como pessoa e como profissional.
Sua mente inconsciente atrai para você diariamente um fluxo inesgotável de dinheiro e
bens materiais. A energia do dinheiro é um dom de Deus, o qual quer a completa
felicidade, riqueza e elevação espiritual de todos os seus filhos e filhas. Essa riqueza lhe
pertence por herança divina e é legítima por isso você toma posse aqui e agora de todos
os bens que Deus lhe dá.
Seu organismo merece um descanso reparador, por isso você se recupera totalmente
através de um sono calmo, tranqüilo e sereno.
Você ama seu corpo e todo o seu ser, por este motivo você permite a você ter um sono
calmo, profundo e reparador todas as noites.
Sua mente inconsciente elimina totalmente toda e qualquer causa física, psíquica,
espiritual e sexual que lhe esteja causando incomodo ou dor física. A dor é apenas uma
advertência do organismo para problemas mais profundos. Por isso mesmo estes
problemas estão eliminados completamente a partir de agora sanando desta forma a
consequência que era a dor.

REPROGRAMAÇÃO ANTIDEPRESSÃO
Você é uma pessoa cada vez mais calma, tranqüila e serena. Seu corpo está totalmente
descontraído. Sua mente está funcionando numa freqüência Delta lenta de meio ciclo por
SEGUNDO e em perfeitas condições.
Você está totalmente livre, a partir de agora, de todos os traumas, rejeições, frustrações,
decepções que tenha sofrido durante a sua gestação, seu nascimento, sua infância, sua
adolescência, idade adulta, nesta ou em outras vidas. Você perdoa a todos aqueles que a
ofenderam e perdoa a si própria e totalmente. Dentro de você, ficou apenas um grande vazio
que era ocupado por aqueles problemas. A partir de agora, esse vazio está totalmente
preenchido de LUZ, PAZ, ALEGRIA, FELICIDADE, AMOR, ALTRUÍSMO,
TRANQUILIDADE, HARMONIA E EQUILÍBRIO FÍSICO, MENTAL, EMOCIONAL, SEXUAL
E ESPIRITUAL.
Você está totalmente livre de qualquer tipo de depressão, melancolia, tristeza, pois você é
uma pessoa extremamente alegre, saudável, risonha, extrovertida, feliz e harmoniosa.
Você ama a vida de forma extraordinária. Você emite ao seu redor uma aura de paz,
harmonia e felicidade radiantes, de tal modo que todas as pessoas ao seu redor são
iluminadas pelo seu magnetismo.
Você se liberta agora totalmente de todos os complexos, traumas e quaisquer sentimentos
de inferioridade que lhe tenham sido colocados, sejam pelos pais, educadores, sociedade,
religiões ou por você.
Você ama a vida e a você. A partir de agora todos percebem a tremenda carga de
positivismo que existe dentro de você. Você é uma pessoa extremamente feliz e
equilibrada. Todos percebem a sua imensa alegria de viver e desfrutar de tudo de bom que
a vida possa lhe oferecer.
Você irradia uma aura de otimismo, felicidade e entusiasmo pela vida que contagia todas
as pessoas ao seu redor. Sua alegria de viver e sua imensa carga de positivismo
transformam sua vida e de seus familiares numa imensa festa de harmonia, progresso e
realizações espirituais e materiais.
Sua mente inconsciente aflora agora para você todos os seus imensos poderes
paranormais e desta forma você se vê como uma pessoa forte, feliz, harmoniosa,
inteligente, extrovertida, criativa, confiante, como você é realmente.
De agora em diante sua mente inconsciente está regulando todo o seu corpo. Todos os
seus órgãos estão funcionando perfeitamente e harmoniosamente. Todos os seus níveis
hormonais estão perfeitos. Todas as células de seu corpo estão perfeitas e funcionando
perfeitamente e harmoniosamente e em completa harmonia com o seu sistema
imunológico.
A partir de agora seu organismo está produzindo todas as vitaminas, proteínas, sais
minerais, enzimas e todos os outros componentes necessários para uma vida super
saudável.

Você está livre de todo e qualquer sentimento de inferioridade, e seu inconsciente fica
totalmente pleno, cheio e revestido de uma tremenda autoconfiança ilimitada porque você é
uma pessoa que deseja, quer e merece ser feliz e totalmente realizada em seus legítimos
anseios.
Você toma posse aqui e agora de uma tremenda autoconfiança, bem como toma posse aqui
e agora de uma saúde perfeita e dos bens materiais e espirituais que lhe pertencem por
herança divina.
Seu QI é altíssimo ao mesmo nível dos grandes gênios. Você se recorda com extrema
precisão de tudo que leu, viu, ouviu ou tomou conhecimento por qualquer de seus sentidos.

REPROGRAMAÇÃO IMUNOLÓGICO
VOCÊ, você é uma pessoa cada vez mais calma, tranqüila e serena. Seu corpo está
totalmente descontraído. Sua mente está funcionando numa freqüência Delta lenta de meio
ciclo por SEGUNDO e em perfeitas condições.
VOCÊ, você está totalmente livre, a partir de agora, de todos os traumas, rejeições,
frustrações, decepções que tenha sofrido durante a sua gestação, seu nascimento, sua
infância, sua adolescência, idade adulta, nesta ou em outras vidas. Você perdoa a todos
aqueles que a ofenderam e perdoa a si própria e totalmente. Dentro de você, ficou apenas
um grande vazio que era ocupado por aqueles problemas. A partir de agora, esse vazio está
totalmente preenchido de LUZ, PAZ, ALEGRIA, FELICIDADE, AMOR, ALTRUÍSMO,
TRANQUILIDADE, HARMONIA E EQUILÍBRIO FÍSICO, MENTAL, EMOCIONAL, SEXUAL
E ESPIRITUAL.
VOCÊ, de agora em diante, sua mente inconsciente está regulando todo o seu corpo. Todos
os seus órgãos estão funcionando perfeitamente e harmoniosamente. Todas as suas
glândulas estão funcionando perfeitamente e harmoniosamente. Todos os seus níveis
hormonais estão perfeitos. Todas as células do seu corpo estão perfeitas e funcionando
perfeitamente e harmoniosamente e em completa harmonia com todo o seu sistema
imunológico.
VOCÊ, a partir de agora seu organismo está produzindo todas as vitaminas, proteínas, sais
minerais, enzimas e todos os outros componentes necessários para uma vida super
saudável.
VOCÊ, todas as vértebras de sua coluna vertebral estão perfeitas, harmoniosas e alinhadas
com os espaços entre as mesmas perfeitamente normais, de tal modo que sua coluna
vertebral exerce todas as funções para as quais foi originalmente criada sem nenhum
problema.
VOCÊ, todas as funções de seu cérebro estão totalmente restauradas em todas as suas
funções e em toda a sua plenitude.
VOCÊ, você está totalmente livre de qualquer vício, seu organismo e sua mente rejeitam
totalmente o cigarro. Você se ama e ao seu corpo e por isso rejeita completamente o cigarro.
Sua mente inconsciente desintoxica totalmente, perfeitamente, imediatamente e
harmoniosamente seus pulmões e todo o seu organismo.
VOCÊ, você está livre de todo e qualquer sentimento de inferioridade, e seu inconsciente
fica totalmente pleno, cheio e revestido de uma tremenda autoconfiança ilimitada porque
você é uma pessoa que deseja, quer e merece ser feliz e totalmente realizada em seus
legítimos anseios.
VOCÊ, você toma posse aqui e agora de uma tremenda autoconfiança, bem como toma
posse aqui e agora de uma saúde perfeita e dos bens materiais e espirituais que lhe
pertencem por herança divina.

VOCÊ, seu QI é altíssimo ao mesmo nível dos grandes gênios. Você se recorda com extrema
precisão de tudo que leu, viu, ouviu ou tomou conhecimento por qualquer de seus sentidos.
VOCÊ, o dinheiro e inúmeros bens materiais e espirituais são atraídos para você com uma
facilidade enorme diariamente e continuamente numa abundância tal que você realiza todos
os seus sonhos e projetos por mais grandiosos que eles sejam.
VOCÊ, a graça de Deus Pai Onipotente jorra abundantemente e continuamente para você e
para seus entes queridos trazendo-lhe completa paz de espírito, saúde perfeitíssima,
prosperidade ilimitada e dons paranormais incríveis.
EDECILIDA, você traz de volta toda a sua memória genética a qual lhe fornece toda a sua
sabedoria de outras vidas. O afloramento de sua memória genética expande toda a sua
potencialidade em termos de conhecimentos, elevação espiritual, sabedoria, saúde e beleza.
VOCÊ, seus sonhos são sempre premonitórios e lhe indicam caminhos de sua vida e os
obstáculos a serem evitados ou a serem contornados, bem como soluções de todo e
qualquer problema.
VOCÊ, todo o seu sistema imunológico está sendo ativado em altíssimo grau, atuando em
perfeita harmonia com as células perfeitas do seu corpo, por isso você é uma pessoa
totalmente isenta e livre de qualquer doença, principalmente as doenças chamadas
autoimunes.
VOCÊ, a partir de agora o seu organismo está produzindo uma quantidade fantástica de
vitaminas, proteínas, sais minerais, enzimas e todos os outros componentes necessários
para manter seu corpo e mente totalmente isentos de qualquer baixa imunológica.
VOCÊ, você pode estar em qualquer ambiente por mais infectado que seja física ou
espiritualmente que você está totalmente livre de quaisquer contaminações.

