
O que é regressão? 
Regressão é a busca, em seus arquivos de memória, de situações traumáticas que vivem 

no seu inconsciente, dando origem a distúrbio físico ou comportamento emocional inadequado 
que tende a repetir mesmo que, conscientemente, não o deseje.  
 
Porque regressão? 

Por que não há somente a lembrança do fato traumático mas, principalmente, a sua 
vivência, que é a maneira mais efetiva de conseguir modificar as gravações que derivam e o 
acompanham, dificultando o seu desenvolvimento. 
 
Para que regressão? 

Para buscar estas situações primárias que, uma vez conscientizadas e vivenciadas, 
perdem sua intensidade de atuação sobre o indivíduo. Para que a pessoa possa se liberar das 
consequências desagradáveis resultantes desta situação traumática original.  
 
Quando fazer regressão? 

Sempre que detectar comportamentos repetitivos indesejáveis, sem causa lógica, que se 
impõe de uma maneira praticamente incontrolável, assim como: medo, irritabilidade, dificuldade 
de desempenho diante de situações específicas, etc. 
 
Até que idade é possível regredir? 

Em princípio, pode-se regredir para qualquer idade, porque se tem gravado todos os fatos 
da vida desde o útero materno.                                                                                                                                 
 
Como é feita a regressão? 

É feita individualmente, através de técnicas de relaxamento profundo em que a pessoa é 
levada a um estado alterado de consciência, através de técnicas psíquicas. 

No relaxamento profundo a consciência é preservada durante todo o processo.  
 
O que se pode trabalhar?  

Medos, repressões, culpas, traumas, depressão, limitação, disfunções do organismo, 
alergias, claustrofobia, insônia, problemas sexuais, enxaquecas, relacionamentos, hiperatividade, 
alcoolismo e problemas com drogas, equilíbrio, conscientização, etc. 

Desde o nascimento - adaptação ao ambiente externo como a luz, ar, etc. E a vida intra-
uterina - o período quando o ser se corporifica na matéria. 
 
Como funciona a regressão de memória? 

A Regressão não está ligada a nenhum tipo de religião, crença ou credo. Para que a 
regressão funcione basta que haja aceitação do procedimento. 

Todos são capazes de usar a imaginação. Todos têm capacidade de visualizar imagens, 
sobretudo, todos têm intuição. As respostas dos problemas estão dentro de cada um. Só é preciso 
se permitir acessá-las. 


