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O que a c iência conf irma

 Conheça as  verdadeiras  causas

DEPRESSÃO



A MENTE PROTEGE
A VIDA

 Existe um padrão na vida das pessoas que
vivenciam dificuldades? SIM!

 A mente subconsciente, que é a essência
cósmica que organiza a vida, tem como um

dos seus objetivos fundamentais "proteger a
vida".

Essa é o orientação básica deste estudo: a
mente protege a vida e em algumas ocasiões

faz que na hora do perigo, o indivíduo se
recolha no seu quarto (ameaça) ou quando
não houver outra alternativa, parte para o

ataque.
 
 

https://www.alejandrorubioterapeuta.com/funcoes-da-mente
https://www.alejandrorubioterapeuta.com/funcoes-da-mente


O depressivo vive num campo de batalha
onde se sente ameaçado a toda hora,
devido a sensação de perigo iminente
frente aos desafios da vida. O maior

problema do ser humano é a
INSEGURANÇA.



MAS PROTEGE DO QUE?
 

Por incrível que pareca o ser humano é o ser
mais indefeso do universo. É natural então que
a primeira tarefa da mente subconsciente, seja
a verificação do ambiente onde se encontra, a
efeito de localizar ameaças e efetuar a devida

proteção. A vida não existiaria sem essa
proteção, e quem deveria naturalmente
providenciar um ambiente tranquilo e

favorável a vida é a própria mãe e o seu
entorno familiar.



Desde o momento em que acontece a
fecundação, o feto compartilha a mente

subconsciente da mãe, e conhece assim qual
é o ambiente no qual vai se desenvolver nos

próximos desafiadores nove meses da
gestação.

Fora do útero materno, não existem
possibilidades de sobrevivência; assim, o que
está acontecendo no subconsciente da mãe
pode facilitar, dificultar ou inviabilizar a vida.

 

https://www.alejandrorubioterapeuta.com/funcoes-da-mente


 PROTEÇÃO
NECESSÁRIA

 E como mãe e feto estão unidos pelo
subconsciente, tudo o que a mãe pensa,

sente, imagina ou vivencia, torna-se real para
o feto, pois ele não tem a função consciente
ativa que o permitiria fazer suas escolhas. As
emoções negativas ou positivas que a mãe

sente tornam-se a “realidade” da vida na
mente subconsciente do ser em formação. A

programação da mente subconsciente já
está acontecendo, e quanto maior a emoção,

maior é a força da programação.
Perecebe que maravilhosa descoberta?

 
Todas as dificuldades da 
mãe gestante no presente, 
no passado e no 
futuro podem ou não
 se transformar em 
ameaças a sobrevivência do ser em formação;
fatos reais ou imaginários, acidentes, traumas,
dificuldades etc.

https://www.alejandrorubioterapeuta.com/hipnopedia


O FRUTO NÃO CAI
LONGE DA ÁRVORE

 Todas as facilidades da mãe gestante no
presente, no passado e no futuro podem
impulsionar a vida do ser em formação,

para o sucesso, felicidade, prosperidade,
saúde, harmonia etc., de acordo com as
programações adquiridas na concepção.

Se o ser em formação se sente
desprotegido, resistido, seu direito a vida
plena está ameaçado, e faz-se necessária

uma ação protetora, que pode se
manifestar como depressão no futuro do

indivíduo..
A consequência destas programações é

a sensação de rejeição, este é o cerne da
depressão.

 



DEPRESSÃO É PROTEÇÃO DA
MENTE SUBCONSCIENTE CONTRA

OS PERIGOS DA VIDA,
 É INSEGURANÇA DIANTE DO

FUTURO, AUSÊNCIA DE MOTIVOS
PARA VIVER.

 



Então quer dizer que
depressão não é

preguiça? Falta de
Deus? Frescura?

 Exatamente, ninguém escolhe ser depressivo!
Depressão é um estado mental, como se o

pensamento vivesse congelado num momento
difícil do passado, e não superasse nunca.

Na busca de solução, as pessoas recorrem a
medicamentos, tratamentos, cirurgia espiritual,

novena, sessão de descarrego, e essas
alternativas podem amenizar por um tempo, mas

não solucionam completamente e num CURTO
PRAZO. Afinal, a raiz do problema, a causa

primordial não foi contemplada.
Está curioso para saber qual é a causa principal

da DEPRESSÃO?
Se sente preparado para esta revelação?

 
 



Quer entender melhor o
que causa a DEPRESSÃO, e
quais as formas de se ver

livre deste mal?

 Nossa abordagem terapêutica já libertou milhares
de pessoas dos estados depressivos e ansiosos,
por meio da compreensão e da reprogramação

mental dos programas atrapalhados que geram a
DEPRESSÃO.

Eu disse milhares, pois a Parapsicologia Clínica
apresenta resultados impressionantes, desde a

década de 80. A cada dia mais homens e mulheres
se libertam da depressão sem medicamentos e

tratamentos caros.
Agora, se você não tem interesse de sair do

estado de vitimismo, ou considera que o
depressivo que você convive é um coitado mesmo,

que não tem solução… pare esta leitura agora
mesmo.

Se você tem a crença de que depressão não tem
cura, e não liga de desperdiçar mais tempo de
vida em sofrimento, não perca seu tempo aqui.

 



Quer entender melhor o
que causa a DEPRESSÃO, e
quais as formas de se ver

livre deste mal?
 Disponibilizamos o e-book 

“O lado oculto da depressão” (o que os olhos não vêem, o
coração sente)

Um novo ponto de vista sobre a Depressão, a parte do
problema que a medicina não aborda.

Para você, que está sedento de vida, que não quer perder mais
um segundo no fundo do poço, ou busca ajuda para algum ente

querido que se encontra neste estado.
O melhor de tudo, estamos com preço de lançamento. Por

apenas R$ 20,00
Clique agora e conheça nosso material!

https://go.hotmart.com/C66539053J



