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Não fique triste nas despedidas.

Uma despedida é necessária antes de vocês

poderem se encontrar outra vez...

E se encontrar de novo, depois de momentos ou

de vidas, é certo para os que são amigos...



Regressão de Memória
Um mergulho na trilha do tempo...



A REGRESSÃO DE MEMÓRIA

     A regressão de memória é uma técnica, bastante antiga, que foi utilizada
e restrita somente a sociedades esotéricas fechadas.

Hoje vem sendo pesquisada de uma maneira científica pela psicologia
contemporânea e empregue na resolução de comportamentos inadequados
quando as causas lógicas são aparentemente desconhecidas.

Quando pensamos em regressão, várias perguntas brotam em nossa
mente:

O que é regressão?

Regressão é a busca, em seus arquivos de memória, de situações
traumáticas que vivem em nosso inconsciente, dando origem a distúrbio
físico ou comportamento emocional inadequado que a pessoa tende a
repetir mesmo que, conscientemente, não o deseje.

Porque regressão?

Porque nela não há somente a lembrança do fato traumático mas,
principalmente, a sua vivência, que é a maneira mais efetiva de
conseguirmos modificar as gravações que dele derivam e nos
acompanham, dificultando o nosso desenvolvimento.

Para que regressão?

Primeiro, para buscar estas situações primárias que, uma vez
conscientizadas e vivenciadas, perdem sua intensidade de atuação.
Depois, para que a pessoa possa se liberar das consequências,
desagradáveis e muito prejudiciais, resultantes desta situação  traumática
original.
     Todo comportamento inadequado, seja ele físico (doença
psicossomática) ou emocional é resultante de uma defesa estruturada
realizada sem o concurso da razão.
     O objetivo é fazer com que o indivíduo possa ser livre para escolher
racionalmente o comportamento que realmente lhe convém.



Quando fazer regressão?

Sempre que detectamos , em nós, comportamentos repetitivos
indesejáveis, sem causa lógica, que se impõe de uma maneira
praticamente incontrolável, assim como: medos incompreensíveis,
irritabilidade gratuita, dificuldade de desempenho diante de situações
específicas, etc.

   Em resumo, quando a nossa reação não apresenta um fundamento
lógico e real aparente, causando problemas de relacionamento e atuação
desajustadas no ambiente em que vivemos, dificultando o nosso
aprendizado, crescimento e desenvolvimento.
       Por exemplo, sentirmos medo de um cachorro bravo é um
comportamento natural de preservação. Porém, sentirmos este mesmo
medo diante de um cachorrinho pequeno e manso, denota uma reação
deturpada frente a um estímulo. Nascemos para sermos livres e certas
situações que não conseguimos controlar nos tolhem esta liberdade.
     No caso anterior, esta pessoa não é livre para conviver em ambientes
onde existam cachorros (poderá até mesmo perder uma pessoa que gosta
muito, pelo fato de ter medo de ir a casa dela onde existe um pequeno e
simpático cachorrinho).

Até que idade é possível regredir?

     Em princípio, podemos regredir para qualquer idade, porque temos
gravado todos os fatos de nossa vida desde o útero materno.

A regressão abrange vivências anteriores?

     Não há maneira científica de se provar a existência de outras vidas.
     Porém, existe em nosso inconsciente gravações de histórias inteiras,
com emoção e dor física, de origem desconhecida e que interferem
diretamente em nossa vida dando origem a vários comportamentos e
tendências que apresentamos hoje.
       Se estas histórias provêm ou não de vidas passadas, na prática não
importa muito, o que importa é que as conscientizando e vivenciando-as, a
pessoa se torna mais apta a modificar certas situações e comportamentos
indesejáveis que, em síntese, são provocadas pela própria pessoa.



A minha crença, que não posso impor a ninguém, porque não há
comprovação científica, é que somos o resultado uma série de vivências,
situações e aprendizados realizados desde o útero materno e durante em
um longo caminho percorrido durante várias vidas.

Como é feita a regressão?

     Pode ser feita individualmente, através de técnicas esotéricas ou pode
ser feita acompanhada por alguém que saiba como induzi-la, química ou
psiquicamente.

Como são empregadas estas técnicas?

     Sempre buscando um estado alterado de consciência, através de uma
pulsação cerebral reduzida.
     Individualmente ela é conseguida através de técnicas progressivas,
principalmente aquelas ligadas ao yoga, em que a pessoa vai  reinando
lentamente até atingir o grau necessário.
     Com acompanhamento, pode ser feito através da narcoanálise,  hipnose
ou relaxamento profundo.
     Na narcoanálise o indivíduo ingere certas drogas que o levam à
inconsciência, portanto, há sempre o risco de dano físico.
     Na hipnose e no relaxamento profundo o indivíduo é levado a um estado
alterado de consciência, através de técnicas psíquicas; porém, na hipnose
não há lembrança, nem consciência do que se vivencia.
     No relaxamento profundo a consciência é preservada durante todo o
processo.
     Finalizando, gostaria de dizer que a experiência mostra que a regressão
é uma arma útil no combate aos bloqueios, um instrumento mágicko de
auto-conhecimento e, conseqüentemente, de um valor inestimável para o
auto-desenvolvimento.

"Só os fatos da infância explicam
 a sensibilidade aos traumatismos futuros

 e só com o descobrimento desses restos de lembranças,
 quase regularmente olvidados,

 e com a volta deles à consciência,
 é que adquirimos o poder de afastar os sintomas."
                                                          Sigmund Freud



“Não se pode fazer a vontade própria e verdadeira,
 inteligentemente, se você não sabe qual é....”

Não há nada mais importante do que a exploração de nossas
encarnações anteriores.

Como disse Zoroastro:
“Explora o rio da alma, quando e em que ordem você o venceu”.

Se uma pessoa acorda em um barco ou em um rio estranho, seria uma
estupidez concluir que o que a sua vista pode abranger seja todo o rio.

Ajudaria muito se a pessoa recordasse as partes anteriores do rio, que
ela atravessou antes do sono. Também aliviará a ansiedade, perceber que
uma força constante e uniforme foi a única determinante de todos os “giros”
do rio: a gravidade. Podemos dizer que, inclusive o rio mais difícil, se move
de maneira constante até o mar.
     Existem inúmeros métodos para se buscar vidas passadas. Por
exemplo, a prática de Dharana. Com este método poderemos controlar os
pensamentos mais acessíveis, submergindo aos estados mais profundos.

Assim, a memória de nossa infância emerge.



     Caminhando mais profundamente, encontramos uns pensamentos com
origem desconhecida. Alguns destes, aparentemente, pertencem a
reencarnações anteriores.
     Cultivando estes departamentos da mente consegue-se desenvolver
estes poderes. Tornando-os ativos, formaremos uma coerência organizada
destes elementos originais desconhecidos. Essa faculdade cresce com
espantosa rapidez quando se dedica ao treinamento.
     É muito mais fácil, por razões óbvias, adquirir a Memória Mágica  aquela
pessoa que jurou reencarnar imediatamente durante muitas vidas. O
grande obstáculo é o fenômeno chamado “Esquecimento Freudiano”, ou
seja, ainda que um fenômeno desagradável possa ser gravado pelo
mecanismo do cérebro, não podemos recordá-lo ou, se o fazemos, é de
uma maneira muito vaga, pois o conteúdo é doloroso.      .    Outro
obstáculo à recordação, é o medo que temos da morte, a “Rainha dos
Terrores".
     Realmente, é muito difícil ver a morte “cara a cara”, porque a
humanidade criou um “sem número” de máscaras fantásticas. As pessoas
falam em “ir para céu”, “passar para o outro lado”, etc.
     Bandeiras hasteadas em torres de papel, com bases que carecem de
teoria. Instintivamente, não se pensa na teoria, da mesma maneira que não
se dedica tempo para pensar em sua morte.
     Uma vez que, de alguma maneira, formos capazes de sobrepujar este
medo, os impedimentos para alcançar a vida anterior diminuem.
     O primeiro grande perigo da Memória Mágica é a “vaidade”. Porém,
temos um sentido que nos assegura, intuitivamente, se estamos pisando
em falso. As memórias genuínas indicam a expressão de um indivíduo a si
próprio.
     Suponhamos, por exemplo, que você sinta uma aversão instintiva por
determinado vinho, e não entenda o motivo. Entretanto, se ao explorar uma
reencarnação anterior, você se recorde que foi envenenado com um
veneno administrado em um vinho semelhante, fica explicada a sua
aversão natural ao vinho. Como diz o ditado “Galo escaldado tem medo de
água morna”. “A essência da prova, consiste no fato de que a sua memória
lhe comunique algo que seja a conclusão lógica de algo do passado”.
     Cada fragmento de conhecimento, nos deve indicar, com certeza, a
solução de algum enigma da Esfinge de nossa cidade natal desconhecida.

                                                                       Aleister Crowley



NORMAS PARA HORA-CONSULTA & TERAPIA

HORÁRIO
1-A Hora-Consulta ou Hora-Terapia (Atendimento Regular Semanal) -  50
minutos por sessão. Os 10 minutos finais pertencem ao terapeuta, para
anotações e descanso. Respeitamos seu tempo, portanto, somos muito
pontuais, para que não haja atraso pedimos a gentileza de chegar sempre
com cinco minutos de antecedência.

2-Atendimento Diferenciado (mais de uma hora-consulta consecutiva): para
quem tenha dificuldade de locomoção ou more fora de São Paulo. O cliente
poderá ser atendido, com reserva de horário, via telefone ou internet.
Segue as mesmas normas para hora-consulta.

3-Atendimento Semanal Regular - serão feitas 3 ou 4 consultas ao mês.
Algumas semanas ao ano são dedicadas aos nossos estudos e
treinamentos. A data “Semana Livre” será avisada com antecedência.

4-Faltas: Sempre que a consulta não tiver sido desmarcada com, no
mínimo, 24 hs. de antecedência, será paga como consulta realizada. Se
houver necessidade REAL de faltar, o horário deverá ser liberado com
antecedência para que haja a chance de remodelar ou o preencher a vaga,
evitando assim, o desperdício de dinheiro e do tempo que poderá ser
importante para outra pessoa.

CONTATO TELEFÔNICO:
1-Os telefonemas dados para o  consultório/residência do terapeuta devem
ser breves, para recados urgentes ou para marcar hora.

2-Se houver necessidade de atendimento via telefone, num caso de
emergência, este será computado como hora-consulta.

3-Para atendimentos via telefone/internet, seja semanal ou consulta avulsa,
o horário e dia deverão ser reservados com antecedência.

4-Nos dias de atendimento, os recados urgentes poderão ser dados
durante o dia na secretária eletrônica do (11) 3031-3076 que escutamos no
momento e se não estiver com paciente serão atendidos. Outros dias e
horários deixe um recado, de preferência escrito, no VIVO 11 99990-5161 ou
CLARO 11 96333-1777. Poderá, também, ser enviado via e-mail:

zelindah@hotmail.com ou  zelinda@imagick.org.br ou no FaceBook:
https://www.facebook.com/zelinda.hypolito



PROCEDIMENTO:

1-O cliente deverá comunicar ao Imagick via e-mail ou por telefone a sua
intenção e a disponibilidade de participar do processo.
2-Colocar seu nome na fila de espera correspondente.
3-Feita a solicitação, receberá em sua casa, via correio ou por e-mail, as
explicações e o material correspondente para o seu treinamento.
4-Para reservar o primeiro horário deverá enviar um MAIL ou FAX
comprometendo-se a comparecer e treinar para o processo. Deverá
depositar o equivalente à uma hora-consulta e avisar via MAIL/FAX:

Nome:Instituto de Pesquisas Psíquicas IMAGICK
Banco: 033 – Banco Santander
Agência: 3832 – Agência Faria Lima
Conta Corrente: 13.000.007-5
CNPJ: 01.150.377/0001-90

5-O cliente deverá vir à primeira consulta tendo, atentamente, lido a
apostila e escutado a palestra e exercício. Será feita a entrevista inicial,
esclarecidas as dúvidas e marcado o dia para a regressão.
6-Para realizar a sessão de regressão será imprescindível ter feito o
treinamento com o CD, no mínimo, durante os dez dias que antecedem a
data marcada. Tenha certeza que quanto maior for o seu empenho e
comprometimento, melhor será o resultado alcançado.
7-O cliente não deverá ingerir álcool, nem fazer uso de drogas ou
medicamentos alopáticos, no mínimo, durante as 48 horas que antecedem
a regressão.
8-No dia marcado o cliente deverá chegar pontualmente no horário
marcado. Deverá estar bem alimentado, tranqüilo, sem dor alguma,
descansado, sem maquilagem, trajando roupas muito confortáveis.
9-A sessão de regressão terá horário para início, mas não para término. O
cliente só será dispensado quando o terapeuta decidir que é o momento
adequado.
10-Os honorários serão computados pelo número de horas utilizadas no
processo, tendo por base a Hora-Consulta. Neste mesmo dia será marcada
a hora para a consulta final.
11-Qualquer dúvida ou problema, após a regressão, deverá ser
comunicado imediatamente ao terapeuta e se houver necessidade,
arcaremos uma hora extra.



Normas Para Terapia de Regressão de Memória
REGRESSÃO: Toda renda proveniente dos atendimentos em regressão
pertence ao Instituto de Pesquisas Psíquicas IMAGICK. Esta renda é
destinada, integralmente para pesquisas que visam o aprimoramento de
nossas técnicas, para projetos novos e para a construção e manutenção do
nosso templo de amor, a Cidade das Estrelas.

HORÁRIO:
1-Para este processo, serão marcadas duas horas-consulta além da
sessão de regressão. A primeira para a entrevista inicial e para esclarecer
dúvidas sobre o mecanismo. A última, após a regressão, para a análise
final do processo.
2-Para a regressão, são reservadas quatro horas, computadas a partir do
horário marcado para o início. Portanto, pedimos pontualidade.
3-Como pode haver necessidade de prolongar o atendimento, pedimos que
não marque nenhum compromisso para este dia.

CASOS EM QUE NÃO SE PODE REALIZAR REGRESSÃO:
1-Pessoas que tenham graves distúrbios cardíacos, psiquiátricos ou que
tenham grave dificuldade intelectual.
2-Mulheres grávidas, pessoas em estado febril, com gesso ou com
qualquer tipo de dor física.
3-Pessoas impregnadas, alcoólatras, drogadas ou que tenham ingerido
álcool ou drogas com menos de 48 horas de antecedência.
4-Pessoas em tratamento onde haja necessidade de remédios que possam
causar alguma alteração psicofísica, como psicotrópicos, sedativos,
anabolizantes, etc. Qualquer dúvida consulte-nos.

HONORÁRIOS
A- Segunda a Sexta das 09hs00 às 16hs00....... $ 215,00/hora
B- Horários especiais e Hora-Regressão...........  $ 233,00/hora
C- Mapa Astral e/ou Revolução Solar ............... $ 350,00/hora
   Os honorários deverão ser pagos, por hora, no final da sessão.
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