


Os vários 
EUS 

dentro de nós



COM QUEM VOCÊ VIVE?

Com uma comunidade de personalidades 
desencarnadas, que compartilham com você o 
mesmo corpo físico.

Como num condomínio, você vive ao lado de “bons” 
vizinhos e daqueles que perturbam e fazem barulho. 
E você não controla nem a entrada nem a saída dos 
moradores. 

Quem faz isso?  
O SÍNDICO



PERSONALIDADES MÚLTIPLAS
São desdobramentos de vidas passadas e se manifestam com 
um conjunto de qualidades, hábitos, interesses, complexos, 
traumas, sentimentos e aspirações próprias. 

Comportam-se como se ainda estivessem naquele corpo 
físico e defendem seus pontos de vista de forma autônoma, 
como se tivesse vida própria. Pelo fato de estarem presas 
aos seus enredos, permanecem hoje dominantes e 
intransigentes, muito identificadas com sentimentos de 
culpa, medo, apego, harmonia, glória e poder.

São intensamente alimentadas pelos sentimentos, 
pensamentos, palavras e ações, tornando-se ainda mais 
fortes, cristalizadas e “VIVAS”.



FUNCIONAMENTO

AS PERSONALIDADES disputam sempre uma
oportunidade de sair, ou seja, apoderar-se do 
corpo. 

Essas possessões, em contraposição ao que sempre 
se imagina, não são necessariamente violentas ou 
tumultuadas; podem ser tranquilas, ordenadas e 
até benéficas.



BOAZINHA PERVERSA INDISCIPLINADO PASSIVO ATIVO

INFERIOR DEPENDENTE AUTO-SUFICIENTE CENTRADO REBELDE

HUMILDE ARROGANTE REJEITADO AGRESSOR/
TIRANO

VÍTIMA/
COITADINHO

RICO POBRE CURADOR/
SÁBIO

JOVEM VELHO

SOLITÁRIA TÍMIDO EXPANSIVO COMPASSIVA ODIOSA

INCAPAZ CAPAZ MEDROSA CORAJOSA SUPERIOR

SANTINHO SAFADINHO SALVADOR SERENO/
EQUILIBRADO

RAIVOSO/
TEMPESTIVO

VICIADO AUTÔNOMO INTELIGENTE IGNORANTE DISCIPLINADO



INFLUÊNCIAS QUE CAUSAM 
NEGATIVAS OU POSITIVAS

1. Ideias – confusas ou iluminadas
2. Pensamentos – deturpados ou formosos
3. Desejos – inferiores ou superiores
4. Sentimentos – desalinhados ou alinhados
5. Vontade – débil ou forte
6. Decisão - frouxa ou determinada
7. Ação – reativa ou ativa
8. Comportamento – inadequado ou adequado
9. Aparência – senil, infantil, doentia ou saudável
10. Atitudes – incoerentes ou coerentes, etc.





• Por que eu vivo assim?
• Como eu realimento esses padrões?
• O que quero ganhar com isso e onde quero chegar?
• O que eu perco e para onde estou indo?
• Do que eu não abro mão?
• Quais são os meus pactos e promessas?
• Até onde vai minha teimosia e tirania interna?
• Para quem dou mais força: a criança ou o adulto?
• Até quando?

Repetir
Reconhecer
Ressignificar



VALÉRIA BASTOS
Terapeuta Holística 

Terapia de Vidas Passadas, Constelação Familiar, 
Resgate de Alma, Captação Psíquica

terapiadevidaspassadas@gmail.com
http://momentopresentemomentomaravilhoso.blogspot.com.br

(61) 99217.1295
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