


MEMÓRIAS ANCESTRAIS E 

SISTEMAS DE CRENÇAS



MEMÓRIAS

O VIVIDO
O EXPERIENCIADO

O VERIFICADO
O SENTIDO

O APRENDIDO
O APREENDIDO

Estado de consciência PASSADO



ANCESTRAL
 Antecedente já morto ou o que se localiza em 

várias gerações anteriores na representação gráfica 
da árvore genealógica.

 Relativo ou próprio dos antepassados ou 
antecessores.



MEMÓRIAS ANCESTRAIS
Positivas ou negativas

 Recordar o vivido pelos ancestrais.
 Sentir como eles sentiam.
 Sofrer os mesmos sofrimentos.
 Viver as mesmas paixões.
 Repetir talentos e habilidades.
 Copiar profissões.
 Reviver destinos difíceis e trágicos.
 Recriar as mesmas dores.
 Conquistar façanhas e superar obstáculos, etc.



CRENÇA

 CRENÇA é o estado psicológico em que um indivíduo 
detém uma PROPOSIÇÃO ou PREMISSA para a verdade.

 Opinião formada ou convicção.
 Estado, processo mental ou atitude de quem acredita em 

pessoa ou coisa.
 Fé (religião).

A CRENÇA É A IDEIA QUE SE CONSIDERA VERDADEIRA             
E À QUAL SE DÁ TODO O CRÉDITO.



SISTEMA DE CRENÇAS

Um sistema de crenças e valores compartilhados por uma 
determinada cultura, que definem sistematicamente um 
modo de perceber o mundo social, cultural, físico e 
psicológico. Nossa compreensão dos valores de uma cultura 
e nossa aceitação ou rejeição destes valores são 
frequentemente baseados em nosso próprio sistema de 
crenças cultural.

TUDO AQUILO QUE VOCÊ ACREDITA SE TORNA   
REALIDADE PARA VOCÊ!



CRENÇAS
 No que você acredita?
 Que ideias você reafirma?
 Como você defende suas opiniões?
 Como vive a sua vida?
 Que livros gosta de ler?
 Como são seus relacionamentos?
 Como gasta seu dinheiro?
 Como se alimenta?
 Como você vê o mundo?
 Como vê seus problemas? E as soluções para eles?



PASSADO

 Quem você foi? Como viveu, como morreu?
 Quem foram seus ancestrais?
 Como viveram, que acertos e erros tiveram?
 Quais foram seus aprendizados e o que fez com isso?
 Quais foram seus autoenganos e o que fez com isso?
 Quais são suas tendências cármicas?
 Consegues identificar seus padrões repetitivos?
 De onde vem isso que você sente, pensa e fala?



FUTURO

 Tem ideia de como será?
 Sabe para onde vai depois que morrer?
 Como pretende viver a próxima vida?
 Você faz algum planejamento para isso, investe algum 

tempo, se dedica nessa direção?
 Está se preparando para viver melhor? Se compromete de 

verdade com isso?
 Faz algo de bom para você no aqui e agora, que é tudo o 

que tem e onde pode mudar?



O AGORA
 Você vive o agora ou o passado?
 Você cria o novo ou repete o velho?
 Você anda em círculos ou para frente?
 Ganha tempo ou perde tempo?
 Você revê sistematicamente o seu sistema de crenças?
 Onde pretende chegar sendo como você é?
 Pega carona no passado para ir mais longe?
 Já se desligou de suas memórias negativas e faz algo de 

bom para você com elas?
 Investe em você, na sua evolução ou olha para trás e 

justifica o tempo todo?

VOCÊ SE PREOCUPA COM ISSO?



SUA REALIDADE

Seu amanhã depende do quê?
O que está criando para você nesse exato momento?

COMO ESTÁ USANDO SUA MENTE PARA CRIAR? 
COM O VELHO OU COM O NOVO?

PENSE NISSO!...



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.blogspot.com.br/

(61) 99217.1295


