


A CRIANÇA 
FERIDA E SEUS

BLOQUEIOS
INCONSCIENTES



A CRIANÇA FERIDA

Quantos anos tem a sua criança ferida?
Desde quando ela existe?
Como você a alimenta?

Como ela tira energia de você para se manter viva?



TODOS NÓS CARREGAMOS UMA, MUITAS FERIDAS...

Na alma

Na mente

No corpo

Nas emoções

Nos sentimentos

No psiquismo



Uma FERIDA remete a algo que aconteceu,

provocou uma dor ou um trauma e não foi

compreendido, liberado, ressignificado. Uma

experiência que ficou presa em forma de

energia estagnada, provocando bloqueios,

tristeza, dor, amargura, ressentimentos, raiva,

vergonha, culpa.

FERIDAS ANTIGAS

FERIDAS RECRIADAS

FERIDAS RETROALIMENTADAS



A TRAJETÓRIA DA ALMA
Um longo caminho percorrido até a vida adulta

1ª fase
� Ligações cármicas, vidas passadas com o grupocarma

� Relacionamentos harmoniosos, equilibrados ou doentios, 

traumáticos?

� Encarnação de evolução ou de ajustes?

� Pais são amigos ou inimigos do passado?

� Gravidez esperada ou rejeitada?

� Período entre vidas
� Reminiscências do passado reverberando no campo

� Ligação ou repulsão, abortos, abandonos, destinos trágicos ou 

virtuosos?

� Medos que afloram

� Serei bem vinda (o)?

� Dessa vez vai ser diferente?



A TRAJETÓRIA DA ALMA
Um longo caminho percorrido até a vida adulta

2ª fase

� Momento da concepção

� A mãe fica sabendo da sua chegada

� O pai fica sabendo da sua chegada

� A família fica sabendo da sua chegada

� Sintomas, emoções, relacionamento dos pais no período intrauterino

� Nascimento: parto natural ou cesariana

� Morte/sofrimento da mãe

� Amamentação

� Relacionamento dos pais e dinâmicas familiares
� (afeto, dinheiro, sexualidade, vínculos, separação, lugar que ocupa, 

exclusão, crenças, religião, lealdade ao clã, repetições e identificações com 

os destinos da família, etc.)



A TRAJETÓRIA DA ALMA
Um longo caminho percorrido até a vida adulta

3ª fase

O INDIVÍDUO E O GRUPO
� Aprendizado e desenvolvimento cognitivo 

� Aprovação–premiação x reprovação-punição

� Incluído, excluído, 

� Performances, competições, premiações, repressões

� Agressões, humilhações exposições

� Abusos, torturas psicológicas, violência doméstica/social

� Bullying, cobranças, comparações



A TRAJETÓRIA DA ALMA
Um longo caminho percorrido até a vida adulta

4ª fase

O INDIVÍDUO E O CORPO 
� Beleza/estética - padrão ou não?

� Desenvoltura – harmoniosa ou conflitante?

� Descoberta da sexualidade - natural ou precoce? Prazer ou dor?

� Atração ou repulsão?

� Prazer – destrutivo ou construtivo?

� Domínio ou subjugação – vícios, compulsões, crescimento, liberação



A TRAJETÓRIA DA ALMA
Um longo caminho percorrido até a vida adulta

5ª fase

O INDIVÍDUO E A SOCIEDADE 
� Medos

� Fobias, 

� Bloqueios, 

� Competitividade, 

� Isolamento,

� Adaptação, inadaptação, 

� Crenças

� Lealdade ao clã



PROMESSAS INCONSCIENTES DA CRIANÇA

� Por amor a você, vou no se lugar.

� Antes Eu do que Você.

� Quem sou Eu para ter o que você não teve?

� Deixa eu crescer para você ver!

� Sendo igual a você, te dou um lugar.

� Fico no seu lugar.

� Por amor a você, fico com a culpa.



AMOR DA CRIANÇA PELOS PAIS E PELO SISTEMA FAMILIAR



HONRAR PAI E MÃE

AGRADECER, AGRADECER, AGRADECER...

DE ONDE VEIO A VIDA E SEM ELA VOCÊ NÃO EXISTIRIA



FECHAR AS CONTAS ABERTAS COM O PASSADO, 

COM OS PAIS, COM A VIDA,

TORNAR-SE ADULTO, CRESCER, IR ADIANTE...

Deixar de viver na sombra da CRIANÇA FERIDA e 
se tornar o ADULTO CURADO. 

Nascer de você mesmo ao se conhecer, perdoar 
e se perdoar, fazer diferente, mudar, evoluir... 



TEXTO E EDIÇÃO

VALÉRIA BASTOS - Terapeuta Holística
Terapia de Vidas Passadas, Deep Memory Process

Constelação Familiar, Captação Psíquica, 

Resgate De Alma, Xamanismo

CONTATO
terapiadevidaspassadas@gmail.com

http://momentopresentemomentomaravilhoso.blogs

pot.com.br/

(61) 99217.1295


