


VIDAS PASSADAS
Prisão e Liberação



VIDAS passadas e não MORTES passadas!
A VIDA passa, mas ficamos presos na morte, de várias 

formas. Identificados com nossa morte, com o que 
passou, o que se perdeu, a mente se apega e recria 
imagens e uma realidade ilusória. Daí os incontáveis 

renascimentos e mortes.

Tudo o que existe é a VIDA, mas não sabemos viver a 
vida como ela é. Sempre estamos brigando com aquilo 

que é. Por isso sofremos! 

Você, AGORA, está VIVO ou MORTO?
Seu passado está vivo ou morto para você?

Seu futuro está vivo ou morto para você?





DE ONDE VIEMOS?



CICLOS EVOLUTIVOS

 Eras – ciclos dentro de ciclos – espiral (macro)
 Ciclos dentro de outros ciclos (micro)
 Formação cósmica
 Reinos
 Formas
 Estágios da Alma
 Níveis de Consciência



PRISÃO - RODA DE SAMSARA

 Apegos, Identificações, Fixações, Instintos
 Emaranhamentos cármicos
 Enraizamentos, enfezamento – feras
 Rigidez, Vícios, Compulsões, Repetições,
 Padrões Psíquicos
 Estágios – plano cumprido



PRISÃO - RODA DE SAMSARA



BARDO THODOL
Inclinações cármicas redesenhando o destino

“O falecido será atraído, devido às inclinações 
cármicas, para os lugares que lhe são familiares no 
mundo humano. Será levado de um lado para outro 

pelos ventos dos desejos cármicos, como uma 
pluma na ventania”

O Livro Tibetano do Mortos





Apego e Aversão



AUTO CONHECIMENTO É A CHAVE!

Saber como eu sou, como eu repito, como o 
processo se inicia, como o alimento e dou 

continuidade, como posso mudar. 



TERAPÊUTICAS E SUAS DIFERENÇAS

Meditação
Terapia Cognitivo-comportamental

Constelações Familiares
Apometria

Terapia de Vidas Passadas
Captação Psíquica



DÚVIDAS FREQUENTES
 Quem eu fui no passado?
 Por que eu tenho que pagar por algo se nessa vida faço tudo

certinho?
 Se estou sofrendo com uma pessoa quer dizer que estou

pagando o mal que fiz a ela?
 Para terminar isso eu tenho que ficar até o fim? Ex.: Se eu a

abandonei agora tenho que cuidar?
 Por que minha vida não dá certo?
 Por que eu quero uma coisa, faço de tudo para isso

acontecer e acontece o contrário?
 Por que me sinto bloqueada(o) e travada(o)?
 Como será minha próxima vida?



 Por que estou nessa família?
 De onde vem esse medo?
 Por que repito o mesmo padrão, caio no mesmo buraco?
 Por que não consigo esquecer fulano?
 Por que eu prospero e depois perco tudo?
 Por que eu não consigo avançar?
 Por que não consigo perdoar?
 Posso ficar preso ao passado e ficar pior?
 Quando será a minha vez?
 Quando isso termina?
 Como me liberar?



Somente a VIDA continua, então não há com o quê se 
preocupar. E o que a VIDA “come”? Tudo o que é VIVO 

come: energia!

O que você alimentar, vai permanecer. Lembre-se: Tudo 
o que eu alimento, permanece VIVO EM MIM. 

Vai repetir, claro! Até quando eu continuar alimentando... 

Fluir, soltar, aceitar, não brigar, não impor, não resistir...



LIBERAÇÃO
Sementes da Atenção Plena

Consciência Mental
Consciência Armazenadora



Ame, sorria, agradeça.
Se perdoe, perdoe o outro. 

Permita-se errar, deixe seu ego para lá. Ele 
não é maior que você.

Olhe para si, deixe o outro viver como ele é.

Acorde de seus sonhos ilusórios, 
viva a vida, faça valer!!! 



Esse AGORA é tudo o que temos!
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http://momentopresentemomentomaravilhoso.blogspot.com.br


