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PROJETO DE LEI Nº 551/09


Institui o Dia Estadual de Parapsicologia do Estado de Santa Catarina, a ser comemorado, anualmente, no dia 29 de julho.



Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual de Parapsicologia do Estado de Santa Catarina, a ser comemorado, anualmente, no dia 29 de julho de cada ano.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.




Sala das Sessões, em





Deputado Darci de Matos


























JUSTIFICATIVA

A humanidade sempre buscou compreender os mistérios da vida e o poder da mente humana. Com a chegada deste milênio, que se preconiza a "ERA DO AUTOCONHECIMENTO”, é necessário despertar para esta realidade. O homem é influenciado facilmente por sugestões externas, principalmente negativas, e é resultado daquilo que acredita conforme suas crenças, convicções e preconceitos. 

A partir do momento em que ele descobre o seu potencial, o seu Poder Mental, através da compreensão certamente consegue livrar-se dos condicionamentos errados, das sugestões prejudiciais que ao longo de sua vida contribuíram para atrair situações que muitas vezes se manifestam em forma de fobias, medos, traumas , mágoas , timidez , depressão , vícios ,etc. impedindo a sua felicidade . 

Tudo o que criamos em nossa mente estamos na verdade programando o nosso Subconsciente e este por sua vez atrai as oportunidades para o que foi programado tornar-se realidade. O que plantamos em nossa mente com certeza colheremos mais tarde. E esta é a grande descoberta que a Parapsicologia moderna veio nos trazer . O subconsciente move toda a nossa realidade, portanto muito cuidado com o que você programa em sua mente através dos pensamentos e emoções.

No dia 29 de julho de 1953 na cidade de Utrech - Holanda houve a realização do I Congresso Internacional de Parapsicologia e nesta ocasião a Parapsicologia foi reconhecida como uma nova Ciência.

Estas são, em síntese, as razões que nos levam a apresentar o presente projeto de lei, contando desde já com o imprescindível apoio dos nobres Pares desta Augusta Casa de Leis.


Deputado Darci de Mattos

