
MANUAL DE CONVOCAÇÃO PARA O SIMULADOR EXXXÖM

EXXXÖM ë um simulador de programa "mental" que atua na
formataçäo do humano atual para a verzäo Lomo Sapienz.

Aszim como aconteceu com oz Neandertaiz
nöz tambëm näo teremoz como fugir

da evoluçäo da nosza cazta...
...e ezta nova era jä chegou!!!



SIMULADOR

O QUE Ë O EXXXÖM?
 
 
 

 
 

Dezenvolvido pelo Capitäo Faïzca, o simulador tem
como propozta guiar e treinar o Sapienz para um
encontro, ou a melhoria de interaçäo, com oz seuz
pröprioz poderez invizïveiz...

...como conzequëncia:
Salto quäntico e evoluçäo conzciente.

 
 

O programa mental conzequentemente colocarä o Sapienz no
pröximo degrau da evoluçäo ezpiritual.

'Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses...'
[Sócrates]



E COMO Ë O EXXXÖM?
Vocë serä conduzido eztratëgicamente peloz 3P'z:

3  programaz de simulaçäo

 
Ë um acompanhamento individual de 1#33hs por simulaçäo [no
momento apenaz online] que acontece em intervaloz mïnimoz

de 13 em 13 diaz.
 

O proceszo ë contïnuo, näo tem prazo para
encerramento, maz näo exizte o compromiszo da
continuidade. O pröprio participante pode ezcolher
livremente oz diaz e o intervalo de tempo que dezeja
aceszar o simulador.
O EXXXÖM opera dentro de 3 tipoz de conduçäo
que säo a baze para o Capitäo realizar az
inveztigaçöez e arquitetar az simulaçöez. 
Näo exizte uma metodologia padronizada, poiz
cada participante ë preparado individualmente.

Dezta forma o Capitäo pode perzonalizar oz programaz
de acordo com o que o Sapienz eztiver apto para

aszimilar primeiro.
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PARA QUE SERVE?
 

 Aszim como aconteceu com oz Neandertaiz
nöz näo teremoz como fugir da

evoluçäo da nosza cazta.
EXXXÖM ë o treino de adaptaçäo e

incluzäo para ezta nova era!
 

Ao aceszar o simulador pela PRIMEIRA VEZ...
...o Sapienz antigo JÄ tem rezultadoz impactantez

a rezpeito de um novo pozicionamento mental
e conzequentemente energëtico.

Um Lomo Sapienz ë um modelo de humano
melhor preparado para a Nova Era*.

 
Quanto maiz Vocë simular o Lomo Sapienz...
...melhor preparado para a Nova Era eztarä.

 
*Nova Era:

A era do conhecimento e da
utilizaçäo eficaz doz mecanizmoz que

interagem com o mundo invizïvel.
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PORQUE EXIZTE O EXXXÖM?
 

"A verdade ë que a Nova Era jä aconteceu faz muito tempo."

 

O EXXXÖM exizte pela intençäo de pertencer maiz
Sapienz a ela, poiz aszim como o Chico Xavier, o
Faïzca tambëm acredita que eztamoz atrazadoz.
O EXXXÖM penza no futuro, na reencarnaçäo, na
melhoria da energia do mundo a longo prazo,
começando por alinhar o seu pozicionamento
energëtico perante vocë e a sua identidade aqui na
Terra e depoiz dezenvolvendo aprendizadoz e präticaz
daz suaz mediunidadez e/ou privaçöez de vida.

 
O EXXXÖM exizte porque acredita que o mundo serä

redezenhado conforme maiz e maiz humanoz aceitarem a
PRÖPRIA mudança de mentalidade...

...e a mente dezte conjunto terä o poder para
revolucionar a hiztöria da evoluçäo Sapienz.

 
O Lomo Sapienz compreende que

a mente controla tudo...
...mentalizmo como o princïpio da evoluçäo!
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1P. SALA DO TRONO

2P. DOZEZ DE TARJA PNL PRETA

3P. SIMULADOR

SIMULADOR



1P. SALA DO TRONO
 

Säo az interaçöez Meztre-Aprendiz onde vocë,
como aprendiz, terä aulaz particularez de alquimia:
metafïzica, mecänica quäntica, manual do Planeta
Terra[Leis Herméticas], manual do Lomo Sapienz,
efeitoz de neurolinguïztica na formaçäo da
identidade do campo morfomagnëtico, sociologia e
antropologia, pozicionamento energëtico e controle
do aparelho pzïquico, religiozidadez e muito maiz...

Oz aprendizadoz säo teöricoz e präticoz para
potencializar oz efeitoz da sua mediunidade.

Tendo izto, o reztante ë conquiztado sem ezforço.
 

Sala do trono ë uma sala de aula sofizticada...
...poiz o que vocë vai receber de aprendizado

equivale a ganhar o tezouro
de um Rei, Reinado ou Caztelo.
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2P. DOZEZ DE TARJA PNL PRETA 
Duaz matëriaz e/ou energiaz näo habitam a mezma peszoa...

...temoz que eliminar vocë primeiro!

 
O Capitäo utiliza-se da anälize de reprezentaçöez e

significänciaz para coletar dadoz e cödigoz
embutidoz em falaz, relatoz e expreszöez do simulado. 
Näo ë terapia e näo ë rezignificaçäo de crençaz ou
cura de traumaz. Mezmo aszim funciona!!!
O EXXXÖM tem maiz relaçäo com o proceszo de
formataçäo mental para que o antigo Sapienz saia do
local e entäo o novo pode aszumir.
O diferencial dezta abordagem ë que az interaçöez envolvem
atividadez lüdicaz para induzir rezoluçöez de conflitoz internoz
que eztäo inztaladoz a anoz ou "dezde sempre".
Quando dezcobrirmoz o "PORQUE" deztez conflitoz vocë eztarä

ELIMINADO...
...poiz, vocë ë uma peszoa com conflitoz e outra sem elez.

Ao tomar uma "doze de tarja PNL preta"...
...vocë eztä se dezpedindo do Sapienz antigo!!!
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3P. SIMULADOR EXXXÖM
"Uma Ferrari sem o piloto capacitado provavelmente sofrerä

rizco de acidentez ou nem ao menoz sair do lugar."

 

Säo az simulaçöez de mentoria eztratëgica,
onde Capitäo e o Lomo Sapienz realizam o
dezenho e o planejamento do novo padräo.
Cada simulaçäo poderä trazer a neceszidade
de dezinztalar e inztalar a nova identidade, oz
novoz häbitoz, oz novoz azpectoz da nova
realidade....

 
Ezta abordagem ë a maiz pragmätica e cheia de

ferramentaz para alavancar o crezcimento
e controlar o avanço de toda a

demanda de atividadez que
surgem ao conquiztar

o salto quäntico.
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AUTOCONHECIMENTO E MEDIUNIDADE
 O CAMINHO ÜNICO DA EVOLUÇÄO SAPIENZ

 
Praticar o EXXXÖM permite que o Sapienz entenda  o
mecanizmo de funcionamento de si mezmo e
conzequentemente aprenderä interagir com a
mecänica do universo invizïvel.

 
Capitäo, Eu vou conhecer Deus?

Se acredita que Deus eztä dentro de vocë...
...que tal SE conhecer primeiro?
E rezpondendo a sua pergunta:

Sim!!! Conhecendo a vocë mezmo...
...conheceräz o univerzo e oz deuzez.

Sobre o nome "simulador":
 O Capitäo ë ezpecializta em detectar conflitoz e

"simular" caminhoz de evoluçäo.
Vocë vai se surpreender com az dezcobertaz e propoztaz que

o Faïzca tem para simular na sua jornada,
maz vocë ë o ünico rezponzävel por se pozicionar ou näo

frente ao caminho da SUA nova era.

SIMULADOR



PRÖXIMO PASZO PARA
SE TORNAR UM LOMO SAPIENZ:

 
Acesze o link para preencher o

Formulärio de Vizto EXXXÖM e aguarde pela convocaçäo.
Ela ë feita pelo pröprio Capitäo via e-mail e whats app.

 
REQUIZITOZ:

 
1] Ter dizpoziçäo para evoluir e mudar o padräo de
penzamento. E saiba que mudar a mente ë o mezmo
que mudar a vida. Vai bagunçar algumaz coizaz!

 
2] Em algunz cazoz o Capitäo vai indicar um
Terapeuta, poiz o EXXXÖM traz a tona muitaz
memöriaz emocionaiz e catarzez que näo seräo
tratadaz pelo simulador.

 
3] Colaborar com o inveztimento para manter o

EXXXÖM operante.
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INVEZTIMENTO
 
 

 
Ezte valor inclui:

===
1 SIMULACÄO de 1:33hs de duraçäo

[aula de alquimia particular e conzulta inveztigativa]

+
acompanhamento paralelo e full time para mentoria de
implementaçäo via whats app com duraçäo de 13 diaz

===
O pagamento ë efetuado apöz a simulaçäo...

...APENAZ se a simulaçäo lhe proporcionou
efeitoz evolutivoz.

 
 

CHAVE PIX:
11976979715

Faïzca de Luz Nascimento MEI
CNPJ: 28.876.649/0001-90
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SIMULADOR

QUERO O MEU VIZTO EXXXÖM...
...QUERO ME TORNAR UM LOMO:

Aszim como aconteceu com oz Neandertaiz,
nöz tambëm näo teremoz como fugir da evoluçäo da nosza cazta...

...e ezta nova era jä chegou!


