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REESTRUTURAÇÃO DE VIDA!!! 

 

Experimente a Reestruturação de Vida!!! Método de Transformação Rápida. 

O método de Reestruturação de Vida feita para deixar você imune a rejeição e aumentar sua 

autoconfiança. 

A reestruturação de Vida gera um sonho e a necessidade de persegui-lo criando a vontade e 

motivação, o sonho é a Reestruturação de Vida! 

Prepare-se para experiênciar um método especial e exclusivo que vai mudar sua vida! 

Experimente a Terapia de Reestruturação de Vida individual e/ou em grupo planejada para 

despertar a capacidade do seu cérebro de reconhecer crenças negativas e reprogramar sua 

mente para alcançar sucesso na carreira, nos relacionamentos, aumento da autoestima e 

estimular uma transformação neurológica instantânea e profunda. 

Esta é uma mudança no seu modo de “ver o mundo”. É o tipo de transformação que te faz 

“despertar” para o seu ‘Eu’ novo. Essa experiência deixa uma marca nova, poderosa em sua 

vida, você verá e viverá a sua vida de uma maneira nova e única. 

Expanda sua visão (pare de se conformar) desperte para uma vida sem limites: uma vida em que 

você tem sucesso, prosperidade e liberdade sem precisar esperar anos porque o grande salto 

em todas as áreas da sua vida está ao alcance de suas mãos se você fizer a Reestruturação de 

Vida! 

Entenda a VERDADEIRA chave para dar uma guinada em QUALQUER área de sua vida.  

O método de Reestruturação de Vida altera a neuroplasticidade do cérebro. Esse método ajuda 

a reprogramar o cérebro para alta-performance, vencer desafios, aumentar auto-estima, 

felicidade e viver em completa liberdade. Esse método traz benefícios para abrir as portas para 

uma vida de saúde, amor, liberdade financeira e muito mais. 

O Método de Reestruturação de Vida é um plano de leis para nos libertar das amarras de uma 

vida comum. Defende que tudo o que sabemos sobre o nós mesmos é decidido principalmente 

não por escolha racional - mas pelo condicionamento, hábito e pelo seu inconsciente. E assim, a 

maioria das pessoas vive suas vidas com base em regras limitadas e crenças desatualizadas 

sobre praticamente tudo - amor, trabalho, dinheiro, pais, sexo, saúde e muito mais - que herdam 

e transmitem de geração em geração. 

Mas e se você pudesse reestruturar essas ideias desatualizadas e começar de novo? Como 

seria sua vida se você pudesse reestruturar as regras do passado e redefinir o que felicidade, 

propósito e sucesso significam para você? 

Desvendando o código por trás do que torna um indivíduo extraordinário e reestruturado. 
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E você pode refletir. 

Talvez você ainda esteja longe da liberdade financeira, não esteja atingindo seus objetivos 

financeiros com rapidez suficiente e ainda se preocupa com dinheiro com muita frequência para 

obter conforto. 

Ou talvez você não seja doente - mas ainda luta com fadiga, estresse, depressão, dor, excesso 

de peso ou envelhecimento prematuro, e às vezes parece que você 'nasceu assim'. 

Ou talvez você esteja cercado por pessoas que ama - mas ainda tolera um romance sem brilho, 

ou anseia por algo mais real, ou apenas deseja ter um relacionamento mais profundo e autêntico 

com seus amigos e familiares. 

Neste contexto você pode perguntar? A quem, entre meu pai, minha mãe e eu mesmo, atribuiria 

instintivamente a causa dos seus pequenos ou grandes problemas? 

Se algo disso o descreve, talvez você pode se perguntar: "O que realmente está me 

segurando?" 

Muitas pessoas pensam que simplesmente não estão trabalhando duro o suficiente, ou que não 

têm sorte ou são inteligente o suficiente, ou mesmo que estão longe demais. 

Mas essa não é a verdadeira razão de você não estar exatamente onde quer estar na vida. 

A verdadeira razão é que sua mente foi programada pela sociedade - a mídia, seus mentores, 

seus amigos, seus pais e pela sua carga genética - para jogar o jogo da vida em uma zona de 

conforto desconectada do seu potencial abundante. 

A verdade é que não é fácil romper suas próprias barreiras e se reprogramar para ter tudo. 

Você sabia que pode se reestruturar e literalmente mudar quem você é? 

O que você está prestes a descobrir vai muito além das ferramentas típicas de transformação 

pessoal. 

Porque enquanto a terapia convencional, livros de transformação pessoal e práticas como 

meditação podem ser incrivelmente eficazes. 

Existe agora um método ainda MAIS eficaz e duradoura forma, rápida para desencadear 

transformações profundas de dentro para fora.  

Apague os padrões que sabotam e prendem você. E reestruture-se de forma rápida e sem 

resistência - para a melhor versão de você. 

É isso que você experimenta na Reestruturação de Vida, uma jornada em direção a novos níveis 

de sucesso, saúde e amor que mudam a vida - tudo através da notável e profunda abordagem 

para a transformação pessoal. 
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Ao envolver sua mente subconsciente e os modelos de realidade que a controlam, você pode 

instantaneamente erradicar a programação psicológica que fez com que você inconscientemente 

limite e sabote seus próprios relacionamentos, finanças e sua saúde física e emocional. 

Quando você faz essa missão, você irá… 

Criar abundância; 

Liberte-se das emoções negativas desencadeadas pelo dinheiro - como culpa, estresse, 

ansiedade e uma sensação incapacitante de falta. 

Criar abundância de amor: 

Reacenda a centelha no seu relacionamento romântico ou ganhe a clareza de começar um novo. 

Conecte-se melhor com as pessoas importantes - como seus filhos, pais, amigos ou colegas de 

trabalho. 

Resolva conflitos dolorosos com seus entes queridos, mesmo que eles se arrastem há anos. 

Crie abundância de saúde: 

Reconstrua completamente os desejos do seu corpo, para que você só anseie por alimentos e 

atividades saudáveis, e se afaste sem esforço das coisas ruins. 

Alivie os sintomas de doenças crônicas e acelere seu caminho para a resolução de sua 

infelicidade, no aspecto mente, corpo e espírito. 

 

Como funciona a Reestruturação de Vida? 

A Reestruturação de Vida oferece todos os benefícios instantâneos de anos de terapia em 

apenas dois dias na terapia em grupo ou em quatro encontros individuais. 

Mas há algo específico acontecendo quando você reconecta seu cérebro, e ele está conectado 

aos neurônios do seu corpo: as unidades básicas de trabalho do cérebro, projetadas para 

transmitir informações a outras células nervosas, músculos ou células das glândulas. 

Esses neurônios formam uma rede neural, ou um 'mapa cerebral' que direciona o cérebro a dizer 

ao restante de vocês o que fazer, pensar e sentir. 

Mas uma vez que esses novos sistemas de controle sejam criados e conectados, eles precisam 

saber o que fazer. 

Essas novas células cerebrais recebem programação através da neuroplasticidade - é a 

capacidade do cérebro de criar as vias neurais que lhe dizem o que fazer. 

Mas esses caminhos devem ser estabelecidos intencionalmente. 
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As questões do ser humano basicamente estão atreladas a Liberdade (vontade/apatia) que está 

ligada a um dos pais, ao Sonho (motivação/desmotivação) que está ligado aos outros e a 

Consciência (reflexão/medo) que está ligado a sí mesmo. 

Especificamente, ainda, quanto ao emocional o ser humano questões eminentemente atreladas 

a sua família de origem, a relacionamentos sentimentais/afetivos, relacionamentos sexuais, auto 

realização e distúrbios emotivos ou comportamentais.  

Assim, o ser humano agindo ou conduzindo sua vida sob o prisma de uma destes problemas 

permanece estagnado, sem ação, criando obstáculos para perseguir os próprios sonhos em 

liberdade e em paz com a própria consciência, tornando-se uma pessoa Infeliz.  

Em resumo, podemos literalmente reprogramar quem somos não apenas para alterar o fluxo da 

vida, mas também para mudar nossos hábitos, pensamentos e até nossas características para 

criar e receber a abundância em vida naturalmente. 

A reestruturação pode ser realizada na sua ancestralidade, seu passado, presente e futuro, o 

seu inconsciente sabe exatamente o aspecto a ser trabalhado. 

A Reestruturação de Vida é um processo fácil de criação de transformação rápida, profunda e 

duradoura nas áreas mais importantes da sua vida. 

 

Razões pelas quais você vai adorar a Reestruturação de Vida 

 

Abundância duradoura e sem resistência 

Essa missão revela o que realmente está impedindo você de alcançar a riqueza, saúde, amor e 

felicidade em sua vida. Você descobrirá as barreiras do seu subconsciente. O resultado é uma 

transformação positiva duradoura e sem resistência - sem as recaídas ou a auto sabotagem que 

você pode ter experimentado através de outras formas de crescimento pessoal. 

Resolva suas questões do passado 

Se você já passou por um trauma ou dor no passado, saberá quanto tempo isso pode durar. As 

cicatrizes mentais podem causar estragos em várias áreas da sua vida, muito tempo depois de 

serem infligidas - e geralmente é preciso uma quantidade extraordinária de coragem para chegar 

à raiz desses desafios. É por isso que a Reestruturação de Vida foi projetada para chegar à raiz 

de suas cicatrizes do passado e reestruturá-las permanentemente de dentro para fora. 

Transformação rápida, fácil e profunda 

Mergulhar no seu subconsciente e reprogramar quem você é pode ser complicado - mas a 

Reestruturação de Vida simplifica dramaticamente e acelera o processo para você. Outras 

formas de terapia podem levar meses ou até anos, você não encontrará um processo mais 

eficaz ou fácil de usar em nenhum outro lugar. 
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Trate a raiz, não o sintoma 

A terapia tradicional geralmente começa com o que está incomodando você no momento - por 

exemplo, dificuldade para dormir. Mas pode demorar muito tempo para identificar por que algo 

está acontecendo. E ainda mais tempo depois disso para trabalhar com as crenças que o 

levaram até lá.  

Alta performance  

A Reestruturação de Vida pode despertar e desencadear a melhora no seu desempenho para 

que você seja a melhor versão de si mesmo.  

A Reestruturação de Vida libera você das crenças, pensamentos e programação que fizeram 

com que você rejeitasse sem querer sua melhor vida. 

À medida que avança na sua vida, você notará transformações que mudam a vida que levam a 

mais oportunidades de carreira, crescimento espiritual ilimitado, melhores negócios, melhor 

saúde, conexão clara à missão da sua vida e muito mais. 

É assim que sabemos que você experimentará mudanças duradouras em todas as áreas da 

vida. 

Definitivamente, se você possui conflito com você mesmo, julga-se incapaz, culpa um dos seus 

pais ou ambos, possui medo de decidir, está com falta de vontade, culpa os outros pelos seus 

problemas, por suas questões, possui desmotivação ou está ansioso, Reestruturação de Vida é 

para você. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


