
QUESTIONÁRIO MAPEAMENTO BIOENERGÉTICO 

Configuração dos Gânglios da matriz e memórias genéticas e epigenéticas 

FASES 

1. Compilação do questionário: após o preenchimento envie para     

info@translifeportugues.com e confirme o pagamento de 280,00 reais através do c 

Banco do Itaú conta n. 6506.16715-1.  

2. Respostas a quaisquer pedidos de informações adicionais  

3. Envio do Mapeamento Gráfico Bioenergético. 

4. Consulta telefônica para a explicação da estrutura do programa-escravizante pré-

instalado ao nascimento e da saída da matriz. 

5. Envio do plano de saída da doublé-matriz. 

6. Possível continuação do caminho a ser definido após o envio do plano de saída. 

Suporto telefônico através do whatsApp: 

- Aleph celular: +39 3772678518 

Método e modalidade de compilação 

Responda instintiva e concisamente, de maneira que o processamento mental 

funcione o mínimo possível. Coloque SIM ou NÃO para selecionar, quando as 

respostas já estiverem expressas em resumo. Você pode responder diretamente na 

folha Word. Porem se for estampar coloque espaço entre as perguntas para obter 

mais espaço para as respostas. 

 

Dados 

1- Endereço email: 

2- Nome e sobrenome:          

3- Ano de nascimento e lugar: 

4- Endereço do Facebook: 

5-Trabalho atual: 

6-Onde você mora e há quantos anos: 

7 -Por quantos anos você viveu no local onde nasceu: 

mailto:info@translifeportugues.com


8-Parto e quadro familiar 

o - Cesário programado: 

o - Cesário por necessidade 

o - Podálico: 

o - No hospital: 

o - Em casa: 

9- Possíveis complicações: 

10- Nascimento prematuro, se assim for por quanto tempo: 

11- Parto adiado, se sim por quanto: 

12- Amamentação no peito ou artificial: 

13- Se artificial: 

14- Por necessidade: 

15- Por escolha: 

16- IRMÃOS: 

o Sim 

o Não 

17- IRMÃS:  

o Sim 

o Não 

18- PAIS SEPARADOS: 

o Sim 

o Não 

19-Percepção do próprio ser na família e em relação a cada um, pai e mãe: amado 

ou não, aceito ou não, controlado ou livre, outros: 

20- Ao longo do sistema social, você pode observar um mecanismo complexo 

composto de comandantes e comandados. Transpondo isto a seus pais, quem você 

chamaria de comandante e quem de comandado? Você pode descrever o 

relacionamento deles em duas linhas? 

21- Quando você era criança, havia um sonho específico que você gostaria de ter 

realizado ou realizar como adulto em qualquer campo ou esfera da vida? 



22- Breve descrição da relação entre seus pais, como é agora e como foi relação 

deles no passado: 

23- Breve descrição da família de origem, linha paterna, linha materna, defeitos 

familiares, doenças genéticas, comportamentos particulares, eventos singulares que 

deixaram uma marca: 

24- Alguém já lhe disse que se parece com um dos seus pais?" O que você acha? 

25- Relação com a comida e prazeres de criança: 

26- O evento mais incisivo da sua infância: 

27- Você acha que circunstâncias ou eventos particulares que ocorreram em sua 

infância, incluindo o relacionamento com os pais, condicionaram sua vida? Se sim, 

quais? 

28- O que você acha do que é chamado de "a nossa criança interior"? 

29- Como era a situação econômica da família. 

30- Como definiria a relação econômica que seus pais tiveram com você, tanto na 

infância quanto depois da adolescência? 

31- Como foi o seu relacionamento com irmãos e irmãs? 

32- Que ideia você tem da vida? Que sentido tem para você? 

33- Você é: 

o Casado 

o Single 

o Separado 

o convive 

o algum outro relacionamento 

 

34-Desde quantos anos você tem um relacionamento? 

35- Você já foi casado/a? E se sim, por quantos anos e desde quando o 

relacionamento foi interrompido e por quê? 

36- Como os seus relacionamentos importantes terminaram, sucessivamente? 

37-Quantas vezes e quando você se apaixonou sem ser retribuído/a 

38- O que você acha do casal e dos relacionamentos estáveis? 



 

Alimentação 

39- Qual é o seu tipo de alimentação? 

40- Qual é e qual foi seu relacionamento com álcool e drogas? 

 

Filhos 

41- Você tem filhos? Se sim, quantos e que idade? 

42- Se você não tem, gostaria de ter ou sofre por não ter tido? 

43- Se você tem filhos? Como definiria o relacionamento com eles, no aspecto mais 

saliente (coloque no máximo 2 respostas)? 

o Amigável 

o Tutorial 

o Conflitivo 

o Amoroso 

44-O que você acha que seus filhos pensam de você? Acredita que eles lhe dão 

culpa ou tem rancor contra você? 

 

Sexualidade 

45- Você está satisfeito na esfera sexual? 

46-Você se sente sexualmente livre? 

47-Você gosta do seu físico? Você gosta que alguém tenha interesse por você? 

48- Se você é uma mulher, você tem um orgasmo estritamente clitoriano ou 

também vaginal? 

49-Você se sente completo / a sexualmente? Se não, por quê? 

50-Descreva os tipos de parceiros/as que você se sente sexualmente atraído/a 

51-Você gostaria de mais: 

o Sexo 

o mais erotismo e sexualidade 



52-Você acha que uma pessoa deveria, lhe dar, nos relacionamentos com o outro 

sexo, tudo o que você quer? 

53- O que você pensa sobre a heterossexualidade? 

54- O que você já fez percurso tantra ou outras coisas relevantes? 

55- O que você acha e que sensações lhe dão instintivamente, os fenômenos da 

troca de casais e poli amor? 

56- O que você acha da sexualidade alternativa aos modelos dominantes, como 

swap, sadomaso, tantra espiritual, tantra kamasutra, orgias e outras coisas não 

usuais? Você gosta, ou gostou no passado, de experimentar essas alternativas 

sexualmente? O que você acha de quem faz isso? 

 

Relações interpessoais 

57- Quando você está em um grupo, como se sente? 

58- Quão importantes são amizades e intercâmbios? 

59- Você está melhor sozinho ou em companhia? Em ambos os casos, você se sente 

à vontade? 

60- Quando você está com os outros, se sente capaz de se expressar bem? 

61- Você gosta de conhecer e frequentar novas pessoas sem selecionar muito a 

priori? 

62- Você faz atividades sociais? 

63- Você gosta de pessoas excêntricas? 

64- Que tipo de pessoas você atrai na esfera íntima? 

65- Que tipo de pessoas você geralmente atrai? 

66- Qual é o seu relacionamento com o "aqui e agora"? 

 

Objetivos e profissões e outros 

67- Você está satisfeito com seu trabalho e sua carreira profissional? 

68- Você gostaria de ter continuado seus estudos? 

69- Como profissão você faz o que queria fazer? Qual é o seu trabalho ideal? 



70- Quais foram suas principais experiências no âmbito de trabalho e que trabalho 

você faz agora? 

71- O que você almeja agora em um nível profissional? 

72- Você gosta do seu ambiente de trabalho? 

73- Se você tem pessoas trabalhando com você, qual é o seu relacionamento com 

elas e com quem tem funções gerenciais? 

74- Qual é o seu ambiente de trabalho ideal? 

75- Quão importante é a independência econômica e o dinheiro para você? 

76- Você acha que é importante se afirmar no campo profissional e social? 

77- Você tem hobbies passatempos, pratica esportes? Se sim, quais? 

78- Você acha que está perseguindo seus objetivos, em qualquer esfera da vida, 

com determinação? 

79- Você costuma atingir seus objetivos? 

80- É difícil para você alcançar os objetivos importantes? 

81- Você acha que tem uma missão nesta vida, mesmo que seja somente uma 

sensação? 

82- Você sente um desejo de fazer algo importante? 

83- Você gosta mais de: imaginar ser um indivíduo que segue o fluxo de eventos 

espontaneamente, ou que sempre tenta controlá-los e predeterminá-los? E você, 

em qual dos dois atores você se identifica? 

84- Você acredita que existem apenas "causas" na esfera social e que elas deveriam 

ser defendidas? 

85- De acordo com você, é necessário e útil a agressão em condições particulares, 

defesa física à parte? 

86- O que você acha das pessoas que estão ancoradas em um modelo específico de 

vida e têm dificuldade em mudar? Como você definiria si mesmo a esse respeito? 

87- O que você pensa, em sequência, dessas coisas: o automóvel, tecnologias em 

geral, redes sociais e sites onde você pode conhecer novas pessoas. 

88- Você se sente estimulado pela ideia de experimentar coisas novas, mesmo que 

você não saiba se vai gostar ou não, em retrospecto, das novas experiências feitas? 



89- Se você não gostou de uma nova experiência, isso lhe deixa desconfortável 

consigo mesmo? E se sim, em que esfera da vida? 

90- Você acredita que existem no indivíduo pulsões primitivas? 

o Sim 

o Não 

91- E em caso afirmativo, você acredita que os impulsos primitivos também podem 

ser selvagens e violentos? 

92- O pensamento de pobreza lhe assusta? 

o Sim 

o Não 

93- Se sim, o que é pobreza para você? 

 

Religiosidade – Espiritualidade 

94- Você já fez percursos energéticos, espirituais ou outros de pertinente? 

o Sim 

o Não 

95- Se sim, quais? 

96- Você já fez psicanálise e ou participou de grupos de ajuda? 

o Sim 

o Não 

97- Se sim, por que? 

98- Como vive a ideia de mudança, velhice e morte? 

99- Você acha que há algo específico depois da vida nesta forma humana? 

100- Você está ligado / atualmente a alguma religião, ou crenças que acreditam em 

outra vida em forma biológica após a chamada morte? 

101- Se você acredita que há outra vida após a morte, no que se baseia e de onde 

vem essa crença? 

 

Criatividade e outros 



102- Você gosta de se divertir, viajar e se descansar-recrear? 

o Sim 

o Não 

103- Que importância tem para você: "desconectar" para escapar dos compromissos 

diários? 

104- Quanto lhe custa, antes, quanto você gosta e lhe satisfaz sua vida diária? 

105- Você se sente uma pessoa criativa? 

106- Como você utiliza a sua criatividade? 

107- Que tipo de leituras você já fez? 

108- Você acha que disciplinas como yôgas são usadas para sedar o indivíduo em 

relação aos seus contrastes internos ou para aumentá-los? 

109- Você acha que existe um dualismo inato no homem (como o bem e o mal, a luz 

e a escuridão, etc.)? 

110- Você acha que esse dualismo se manifesta depois do nascimento? 

 

Energia e natureza 

111- No universo tudo é energia, matéria e pensamentos incluídos. Você percebe 

isto racionalmente, fisicamente, no plano perceptivo ou de todas as três maneiras? 

112- Como você vive o relacionamento com a natureza? 

113- Você tem uma atitude mais contemplativa ou ativa em seu relacionamento 

com a natureza? 

114- Se você se sente perturbado por pensamentos ou eventos, isso também se 

manifesta fisicamente? E se sim, como? 

 

Evolução humana 

115- Para você qual é o principal parâmetro que define a evolução de uma espécie 

(escolha uma das duas): 

o O grau de felicidade dos indivíduos que a compõem: 

o O grau de desenvolvimento tecnológico de todos os indivíduos somados da 

mesma espécie: 



116- O que você acha das contradições? Por exemplo, o ditado "façam o que eu 

digo, mas não façam o que eu faço", o que faz você pensar sobre os homens? 

117- Você é muitas vezes contraditório / a? 

 

Relacionamento com a política 

118- Opções 

o Ativo 

o Uma pessoa informada 

o Interessado em política 

119- Você costuma falar sempre sobre política e questões sociais? Você tem amigos 

que tem este costume? 

120- Você acredita que existe um pequeno círculo de pessoas que comandam e 

administram o mundo de uma maneira consciente? 

 

Status e futuro próximo 

121- Como se definiria, em termos de estado de espírito, foco e situações 

problemáticas, nesta fase da sua vida? 

122- Você se descreveria atualmente feliz ou não? 

123- Se você pudesse, o que você eliminaria amanhã da sua vida cotidiana, para se 

sentir mais leve e feliz, tanto como pessoa quanto como situações? 


