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KARMA
A palavra Karma vem originalmente do sânscrito
( कर्म ) e significa literalmente AÇÃO.
Chamamos de Karma a lei universal que rege a
AÇÃO e sua respectiva REAÇÃO, ou seja, o que
você planta é exatamente o que irá colher, seja
nessa ou em outras vidas.
Como algumas pessoas não creem em
reencarnação, mas, acreditam que “aqui se faz,
aqui se paga!”, a crença ou não em reencarnação
não interfere na Lei da Causa e Efeito que é
universal e afeta a todos nesse planeta.

Geramos um Karma quando nossas ações são
negativas, quando temos o poder de escolha entre
optar por fazer algo certo e escolhemos fazer tudo
errado, quando temos a liberdade de escolha e
simplesmente não pensamos nos efeitos causados
por nossas ações, agindo sem pensar no que tais
ações podem resultar num futuro próximo ou, por
vezes, um futuro bem distante.
OS KARMAS - A LEI DA AÇÃO E REAÇÃO

É muito comum que, como seres humanos em
evolução, tenhamos falhas em nossa
personalidade, mas, viemos aqui para
justamente aprendermos com as ações do
Dia a dia, essas ações quase “tolas” do cotidiano
que fazem o ser humano colocar suas ações no
“piloto automático” e seguir em frente, sem se
dar conta de quão importantes também são as
ações pequeninas do seu dia a dia.
Assim, entre um dia e outro é comum estacionar
na vaga preferencial ou sentar na poltrona
preferencial dos transportes públicos, como
ônibus e metrô. É comum jogar lixo fora do lixo.
É comum receber o troco a mais e não voltar lá
onde o recebeu e devolvê-lo. É comum não ir
dizer que deseja pagar por algo que consumiu,
quando o fornecedor esquece de cobrar. É
comum furar fila. É tão comum que,
naturalmente no nosso dia a dia, temos a
oportunidade de escolher o certo, o justo e o
coerente, mas, nem sempre é essa a escolha que
tomamos.
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Pequenas ações, se forem difíceis de optar pela
melhor escolha, quando forem as grandes ações
o efeito poderá ser igual, afinal, o ser humano se
acostuma fácil a coisas que faz no seu dia a dia e,
assim, poderá não ser fácil estacionar bem longe
do seu destino, pois a única vaga livre é a
preferencial. Não é confortável ir em pé no
transporte, pois a vaga disponível é a
preferencial. É cansativo andar vários metros até
encontrar uma lixeira e assim por diante.
AÇÕES!
Todas elas geram uma REAÇÃO e como o
universo é justo, não há quem vá colher o que
nunca plantou, por isso, analise suas ações, pois,
nas vidas anteriores a esta isso não foi analisado
e os Karmas que cito nesse conteúdo foram
gerados dessas ações negativas.
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DHARMA
Já a palavra Dharma também vem do sânscrito
( धर्म ) e significa basicamente “o caminho da
verdade superior”, no qual o ser humano age
com virtude, justiça e coerência, seguindo às Leis
Universais e a lei dos homens, respeitando o
próximo, suas respectivas crenças e filosofias de
vida.
Quando uma pessoa faz boas ações e age
corretamente, ela gera Dharmas para si e o
universo responde com mais e mais situações
positivas em sua vida.
Como a palavra Dharma possui múltiplos
significados nas religiões indianas, como o
Hinduísmo, Budismo, Siquismo e Jainismo, não
existe uma tradução literal que defina seu
significado nas línguas ocidentais, por isso,
podemos dizer que o Dharma é um conjunto de
boas ações, feitas com discernimento, coerência
e justiça.
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DÍVIDAS CÁRMICAS
São as infrações ou crimes cometidos contra
outras pessoas ou contra si mesmo, agindo
contra os mandamentos sagrados e leis
universais ou agindo de forma contrária ao que é
correto e coerente fazer em sua sociedade.
Essas AÇÕES foram cometidas conscientemente
e por vontade própria em existências passadas,
não sendo imputadas naquela encarnação, ou
seja, nessa existência atual essas transgressões
do passado precisam ser "reajustadas" a fim de
quitar esse débito com o passado, o que é justo,
afinal, cometemos atos que transgrediram às leis
naturais, prejudicando, ferindo, levando
vantagens ilegais ou até tirando a vida de outras
pessoas e é somente através desse
reajustamento que nessa vida poderemos quitar
essas dívidas do passado.
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Quando nos negamos a fazer o reajustamento
dessas transgressões, levamos uma vida cheia de
infortúnios, negócios desastrosos, objetivos que
não se concretizam, relacionamentos que não
dão certo e uma série de coisas nefastas que
nessa vida nos aparecem, como a cobrança dos
erros cometidos no passado.
É muito comum que na vida atual uma pessoa
volte a cometer os mesmos erros de vidas
anteriores, perpetuando esses seus Karmas.
Porém, existem pessoas que na vida atual,
mesmo inconscientemente, evitam a todo custo
cometer os mesmos erros, mostrando que em
sua jornada evolutiva o reajuste dos Karmas é
uma de suas metas, mesmo que não se tenha a
consciência de estar fazendo isso.
O reajuste dos Karmas deve ser feito com
paciência e determinação, dia após dia, não
importando o tempo que levará para ocorrerem
esses reajustes, pois o resultado final é o mais
importante.
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É preciso relembrar que qualquer mal cometido
contra o próximo será cobrado a quem o
cometeu, seja nessa ou em outra existência.
Inicialmente, cada uma das Dívidas Cármicas
está ligada ao dia de nascimento e quem nasceu
em algum dos dias 13, 14, 16 e 19, já veio ao
mundo com essa Dívida Cármica a si imputada,
podendo até ter mais de uma dívida, que não
apenas essa do dia de nascimento. Porém,
também existem pessoas que não nasceram
nesses dias, mas, que também possuem essas
Dívidas Cármicas, pois em seu nome ou data de
nascimento contém essas informações.
Existem 4 tipos de Dívidas Cármicas e cada uma
delas tem seu significado. São elas:
• Dívida Cármica 13: Está ligada a morte,
suicídio, assassinato ou negligência com a
vida, seja contra os outros ou contra si mesmo.
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• Dívida Cármica 14: Está ligada a ganância
material, na qual se usou de má fé para obter
ganhos materiais em benefício próprio, seja
enganando, roubando, iludindo ou tirando
vantagens inescrupulosas sobre os demais.
• Dívida Cármica 16: Está ligada ao
egocentrismo e ao orgulho, na qual a pessoa
não mediu esforços para adquirir ou conquistar
seus objetivos, pensando única e
exclusivamente em si mesma, chegando a
trair, maltratar, menosprezar e até agredir os
outros.

• Dívida Cármica 19: Está ligada a iniquidade e
ao enriquecimento ilícito, tendo conseguido
isso através da mentira, enganação, artifícios
fraudulentos contra os outros, podendo ainda
ter levado os demais a perderem bens,
pagarem multas e até pagando penas judiciais
em seu lugar, difamando-os sem necessidade.
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Se você possui uma Dívida Cármica, significa que
nas vidas passadas você cometeu crimes, agiu
contra as leis locais ou contra as leis religiosas,
sendo uma pessoa que não media esforços para
atingir suas metas e satisfazer seus desejos
pessoais.
Como já foi explicado, a Dívida Cármica é um
erro, crime ou ação maliciosa realizada com total
consciência e de vontade própria, mostrando
que não se teve um bom caráter e nem boa
conduta ao tomar tais atitudes negativas.
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LIÇÕES CÁRMICAS
São lições (de vida) que todos os seres humanos
precisam aprender para que adquiram sua
evolução espiritual individual e, por vezes, essas
lições podem ser dolorosas ou difíceis, por isso,
geralmente são negligenciadas quanto ao seu
aprendizado.
Em cada uma de suas reencarnações uma pessoa
será exposta a lições que necessitam ser
aprendidas na prática, pois não existe
aprendizado sem uma ação envolvida; e caso
essas lições sejam negligenciadas ou adiadas
numa determinada existência, a ponto de não
aprendê-las durante aquela encarnação, nas
próximas reencarnações essas lições ressurgirão
com o intuito exclusivo de corrigir essas
fraquezas individuais inerentes a essa pessoa,
fazendo com que ela reviva situações que a
coloquem diante de um novo aprendizado a ser
conquistado e aprendido.
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Algumas pessoas poderão apresentar a mesma
dificuldade de aprendizado dessas lições na vida
atual, apontando que tais lições foram e ainda
são um de seus principais desafios a serem
aprendidos em sua jornada evolutiva, porém, a
falta desse aprendizado ou a tendência a
negligenciar a mesma lição na vida atual mostra
que essa pessoa passará por sérias dificuldades
na vida até aceitar os fatos e buscar o
aprendizado necessário para sua própria
evolução espiritual.
Todavia, se uma pessoa já vem ao mundo com o
sentimento de agir corretamente diante de
certas situações e estas estão ligadas a um
Karma que ela traz de vidas passadas, isso
mostra que essa pessoa está mais conectada
com seu “eu” superior e que consegue, a partir
de sua intuição, permanecer seguindo em busca
desse aprendizado, mesmo que faça isso
inconscientemente.
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Muitas pessoas sentem a necessidade de
reajustar esses Karmas o quanto antes, fazendo
tudo o que lhes for proposto para obter
resultados satisfatórios, saindo desses ciclos de
repetições negativas, porém, cada pessoa está
em um nível de desenvolvimento evolutivo e
enquanto umas farão tudo que estiver ao seu
alcance para reajustar esses Karmas, outras, já
não terão a mesma preocupação.
A Numerologia Cabalística não pode precisar em
qual ou em quais existências houve uma falha
nesse aprendizado, mas, diz com exatidão as
lições a serem aprendidas e como se deve agir
nessa vida, aprendendo essas lições e
reajustando/eliminando esses Karmas de vidas
passadas.
Como cada Lição Cármica possui sua forma
correta de ser aprendida, é necessário que se leia
com atenção o que é recomendado logo abaixo e
que siga corretamente as orientações de como
deve agir para corrigi-las.
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Veja abaixo as 9 Lições Cármicas e o que
representam:
LIÇÃO CÁRMICA 1
Mostra que houve falta de ambição, iniciativa,
originalidade, coragem, independência,
criatividade e autoconfiança.
Era uma pessoa preguiçosa, sem competência
para cuidar e administrar seus negócios;
provavelmente tinha riqueza ou era de classe
social alta e não se importava com
absolutamente nada à sua volta.
Essas falhas do passado trazem na vida atual a
desmotivação, dependência, preguiça, falta de
iniciativa e incapacidade de iniciar ou administrar
seus próprios projetos ou objetivos.
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LIÇÃO CÁRMICA 2

Mostra que houve falta de cooperação e de
consideração com as pessoas.
Era uma pessoa muito emotiva, mas também
intolerante, impaciente, negligente e
indisciplinada.
Não se importava com dinheiro ou bens
materiais, gastando-os indiscriminadamente.
Essas falhas do passado trazem na vida atual a
subserviência, introspecção, isolamento, medo
de se arriscar ou medo de se aventurar.
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LIÇÃO CÁRMICA 3
Mostra que houve falta de otimismo,
imaginação e dificuldade em se expressar.
Deve ter sido pobre, sem estudos, com pouca
ambição, sem imaginação e criatividade.
Era uma pessoa que não tinha confiança em si
mesma e nem muito menos no próprio talento,
e isso fazia com que se tornasse uma pessoa
tímida, introspectiva, insegura, agressiva,
violenta, nervosa e irritada.
Essas falhas do passado trazem na vida atual a
introspecção, insegurança, incompreensão e
medo de se comunicar.
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LIÇÃO CÁRMICA 4
Mostra que houve excesso de preguiça, iniciava
várias coisas, mas não as concluía.
Era uma pessoa desinteressada, desajeitada,
imprudente, que não gostava do que fazia, era
desorganizada, dispersiva, impaciente, não
cumpria tarefas corretamente, não gostava de
receber ordens, nem gostava de trabalho
pesado ou metódico.
Essas falhas do passado trazem na vida atual a
desorganização, falta de praticidade e
insatisfação pessoal e profissional.
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LIÇÃO CÁRMICA 5
Mostra que houve medo de aventuras,
mudanças ou novidades.
Era uma pessoa medrosa, apegada aos velhos
hábitos e costumes, agindo sempre com a
máxima cautela, o que te tornava uma pessoa
pacata, travada, introspectiva e sem iniciativa
ou criatividade.
Essas falhas do passado trazem na vida atual a
incompreensão dos que te rodeiam, separações
afetivas dolorosas, mudanças indesejadas de
emprego, casa, escola, meio social, etc.
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LIÇÃO CÁRMICA 6
Mostra que houve falta de compaixão,
perseverança e objetivos.
Era uma pessoa irresponsável com as obrigações
familiares, não se importava quando os mesmos
ficavam doentes ou precisavam de sua ajuda,
desprezando-os e até abandonando-os.
Revela que pode não ter assumido os filhos que
teve, deixando-os à míngua ou à mercê de
familiares incapacitados de cuidar dos mesmos.
Essas falhas do passado trazem na vida atual
responsabilidades domésticas forçadas, seja
cuidando de doentes ou prestando serviços a
terceiros, que podem ser familiares ou não.
Também pode trazer dificuldades em assumir
relacionamentos sérios ou permanecer muito
tempo neles.
E pode, ainda, viver sob constantes exigências de
pessoas próximas, que nada fazem para te ajudar
no que quer que seja, porém, apenas exigem sua
ajuda.
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LIÇÃO CÁRMICA 7
Mostra que houve falta de reflexão,
espiritualidade e conhecimento intelectual.
Era uma pessoa indecisa, materialista, de pouca
cultura, que não tinha determinação e tão
pouco, força de vontade e objetividade.
Essas falhas do passado trazem na vida atual
muita indecisão, dificuldades em iniciar ou
terminar projetos, falta de atitude e pouca ou
nenhuma determinação.
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LIÇÃO CÁRMICA 8
Mostra que houve incapacidade de lidar com
dinheiro e administrar contas.
Era uma pessoa irresponsável financeiramente,
possuía muito dinheiro, provavelmente vindo de
herança, mas não o valorizava, pouco se
importando com quem trabalhava para ganhá-lo,
pois seu objetivo era apenas gastar.

Essas falhas do passado trazem na vida atual
sérios problemas financeiros, com muitos altos e
baixos, o que te desestabilizará emocionalmente.
Terá negócios fracassados inexplicavelmente e
passará por longos períodos de paralisação ou
insatisfação financeira, vivendo num eterno
“sobe e desce” financeiro e material.
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LIÇÃO CÁRMICA 9
Mostra que houve falta de compaixão,
compreensão e interesse pelos outros.
Era uma pessoa fria, desumana, intolerante,
indiferente, sem nenhum tipo de sentimento
pelo próximo.
Vivia exclusivamente para si e não se apegava a
nada e nem a ninguém.

Essas falhas do passado trazem na vida atual
muitos desapontamentos com cônjuges,
familiares e amigos.
Pode sofrer diversos tipos de doenças, passar
longos períodos sem emprego ou sofrer com a
perda de bens.
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O QUE FAZER AGORA?
Se você possui uma Lição ou Dívida Cármica
precisa saber que não existe uma “fórmula
mágica” que remova ou elimine esses Karmas
do passado.
Não existe “queima de Karmas”, “limpeza de
Karmas” ou “remoção de Karmas” realizados
através de rituais ou coisas do tipo.
Se os Karmas são faltas, falhas, crimes ou erros
cometidos por você em vidas passadas, isso de
fato aconteceu, ou seja, não tem como na vida
atual você “queimar um erro ou um crime do
passado”, compreende?
Se em vida passada você assassinou alguém, de
fato, você tirou uma vida, não tem como
“queimar um assassinato de seu histórico
espiritual”, pois, você fez isso.
O que foi feito “está feito” e o que você pode
fazer agora é REAJUSTAR esses Karmas.
OS KARMAS - A LEI DA AÇÃO E REAÇÃO

E como você fará esse “reajuste”?
Através da AÇÃO!
Se foi uma ação negativa no passado que gerou
um Karma, será através da ação positiva na vida
atual que você irá gerar os DHARMAS,
equilibrando essas energias em seus registros
Akáshicos.

* Os Registros Akáshicos individuais
acompanham a alma em todas as suas
encarnações, gravando pensamentos, palavras,
emoções e ações geradas por cada uma de suas
experiências vividas, sejam elas positivas ou
negativas.
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QUAIS SÃO AS AÇÕES CORRETAS
PARA FAZER O REAJUSTE DOS
KARMAS?
Cada Lição ou Dívida Cármica possui a sua
melhor forma de reajuste, assim sendo, antes de
pensar “o que deve ser feito agora”, é
necessário pensar “como está o meu EU agora”.
Preciso ser bem clara quanto a essa resposta,
pois, diariamente recebo dezenas de e-mails
pedindo “uma solução” para os Karmas, porém,
não é tão simples fazer a teoria se transformar
em prática.
Precisamos, antes de adentrar nos reajustes dos
Karmas, observar como está você hoje, como
estão suas vibrações pessoais, como estão as
vibrações de sua assinatura, como está o seu
nível de autoconhecimento e como está sua
satisfação com sua vida atual.
Como está seu lado afetivo, profissional,
financeiro, familiar, social, físico, mental e
espiritual.
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Sem essas informações é impossível te orientar
com precisão a fazer esses reajustes.
Irei te dar uns exemplos de como os reajustes são
e como podem ou não funcionar.
Vamos supor que você possui a Lição Cármica 9,
que mostra que houve falta de compaixão,
compreensão e interesse pelos outros nas vidas
passadas.
Como fazer o reajuste na vida atual?
Agora deve aprender a ser uma pessoa amorosa,
bondosa, generosa, tolerante e compreensiva,
tendo compaixão pelo sofrimento alheio.
Precisa praticar a caridade e o perdão, participando
da vida familiar e da vida social.

Obs.: Essa descrição é uma parte das orientações do
Reajuste de Karmas que contém no Mapa Numerológico
Cabalístico Pessoal.
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Como estão suas vibrações pessoais?
Você precisa estar em harmonia com suas
vibrações pessoais para poder atrair vibrações
positivas.
Como diz a Lei da Atração:
“Semelhante atrai semelhante.”
Se você está vibrando na negatividade, atrairá
mais negatividade. Tudo o que você intensifica
seus pensamentos “se multiplica”, por isso, você
precisa estar em harmonia com você mesmo.
Como estão as vibrações de sua assinatura?
Se você acompanha meu trabalho, já deve ter
lido meu livro digital Guia para uma assinatura
positiva, em que oriento a observar se sua
assinatura é positiva ou não.
A importância da assinatura positiva é que ela
atrai o que você deseja para si, ou seja, uma
assinatura positiva atrairá coisas positivas e o
mesmo ocorre se sua assinatura for negativa.
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Como está seu nível de autoconhecimento?
O que você já estudou sobre si mesmo?
Se fez um Mapa Numerológico, você o estudou
ou apenas leu e guardou ele numa gaveta?
Se já fez algum outro tipo de busca pelo
autoconhecimento, colocou as orientações
recebidas em prática ou simplesmente esqueceu
de seguir o que foi orientado?
O autoconhecimento é uma busca constante,
pois, quanto mais sobre si mesmo você tiver
conhecimento, mais chances terá de atingir
níveis maiores de satisfação pessoal.
Não adianta buscar respostas fora de você, se
elas estão guardadas aí dentro, no cofre que
guarda sua essência divina.
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Como está sua satisfação com sua vida atual?
Como está seu lado afetivo, profissional,
financeiro, familiar, social, físico, mental e
espiritual?
Essa pergunta é realmente bem complexa, pois,
geralmente a gente tende a focar mais em algo,
como no lado afetivo ou profissional, porém, é
necessário focar em todos esses pontos, já que
na falta de algum deles todo o resto poderá ficar
abalado.
Veja esse exemplo. Vamos supor que seu lado
financeiro está péssimo, você está sem trabalho
ou o que ganha não dá para pagar suas contas e,
o pior, você está com o nome negativado, te
impedindo de comprar a prazo.

Me responda: Tem como estar feliz sem ter
como se manter ou honrar com suas dívidas?

OS KARMAS - A LEI DA AÇÃO E REAÇÃO

Ainda continuando sobre a sua satisfação
pessoal, pergunto: Tem como levar uma vida
afetiva saudável sabendo que o aluguel está
atrasado e que o gás da cozinha acabou?
Vamos a outro exemplo: Tem como ser o
“funcionário do mês” se em casa as coisas não
andam bem, a família vive em pé de guerra, o
lado afetivo está indo de mal a pior e a saúde
já não quer ajudar, pois, você vive entre um
resfriado e outro?
Eu poderia ficar horas dando exemplos sobre
tudo isso, pois, com a experiência dos
milhares de atendimentos que já fiz até hoje,
pude perceber o quanto um lado da sua vida
está ligado ao outro, afetando-o diretamente.
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Mas, e quanto ao REAJUSTE da Lição Cármica 9?
Pois é, lembra das AÇÕES que devem ser
realizadas para o reajuste da Lição Cármica 9?
Me responda honestamente!
Passando por tantas situações difíceis no seu dia
a dia, tem como ser uma pessoa amorosa,
bondosa, generosa, tolerante e compreensiva,
tendo compaixão pelo sofrimento alheio,
praticando a caridade e o perdão, e participando
ativamente da vida familiar e da vida social?
Acredito que não!
É muito difícil reajustar um Karma quando sua
vida está pelo avesso.
Você irá conseguir sim, com muita luta e
sacrifício, reajustar uma pequena parte desse
Karma (esse do nosso exemplo), porém, com
tantas batalhas no seu dia a dia será muito fácil
prever que esse “reajuste” de Karmas será
rapidamente esquecido e sabe motivo?
Não é sua prioridade fazer isso!
Sim, não é sua prioridade viver em busca de
reajustar Karmas.
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Imagine que sua vida é essa que estamos
usando de exemplo e me fale com sinceridade,
você realmente acha que uma pessoa tão cheia
de insatisfações com a vida que leva tem
condições de achar tempo e força de vontade
para seguir com o reajuste de Karmas?
Infelizmente, nessa vida corrida e agitada de
hoje, nós temos outras prioridades e como o
próprio nome já diz, nós iremos preferir dar
atenção às prioridades.
O resto vai sendo deixado para depois, assim
como a gente faz com o cinema, que se por
algum motivo não temos como ir ver um filme
em cartaz, deixamos para ir assistir depois.
Porém, algumas pessoas, mesmo diante de
tantos desafios do seu dia a dia, tentam fazer os
reajustes dos Karmas, pois sabem o quanto esse
reajuste é necessário para sua própria evolução
pessoal e espiritual.
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Todavia, volto a falar sobre “como está o seu EU
agora”.
É necessário compreender sua situação atual e
saber os motivos que te levaram a estar vivendo
assim atualmente.
Vamos voltar ao exemplo da Lição Cármica 9,
que mostra que essas falhas do passado trazem
na vida atual muitos desapontamentos com
cônjuges, familiares e amigos.
Poderá sofrer diversos tipos de doenças, passar
longos períodos sem emprego ou sofrer com a
perda de bens.

Conhecendo o seu “EU” atual e interpretando os
motivos e situações que foram se desenvolvendo
ao longo de sua jornada, é possível ter uma
perspectiva mais clara de suas AÇÕES do
passado e verificar se esse padrão dos Karmas
tem se repetido nessa existência.
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Muitas vezes as pessoas não sabem que estão
novamente cometendo os mesmos erros do
passado e, o pior, estão seriamente insatisfeitas
com suas vidas, pois, vivem inconscientemente o
mesmo padrão negativo de vidas anteriores a
esta.
Volto a dizer que com uma vida turbulenta e
cheia de negatividades é mais difícil fazer os
reajustes dos Karmas, porém, isso é possível sim!
Todavia, a forma correta de iniciar essa jornada
de reajuste dos Karmas é através do
autoconhecimento, pois é importantíssimo que
você primeiro se compreenda para poder
compreender como tudo se desenvolveu à sua
volta.
E como disse o filósofo grego Sócrates:

“Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e
os deuses.”
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Por outro lado, quando uma pessoa está sob seu
domínio, feliz e satisfeita consigo mesma, feliz a
satisfeita com o lado afetivo, profissional,
financeiro, familiar e social, essa pessoa
certamente terá como abrir mão de algo para
reajustar um Karma mais facilmente, como
passar a ser mais generosa ou fazer caridade, por
exemplo.
Através do autoconhecimento uma pessoa
obtém o autodomínio e assim é mais fácil saber
o que deve ser mudado para atingir bons
resultados.
Como os Karmas são AÇÕES, somente através
de NOVAS AÇÕES é que poderemos quebrar
esse padrão já existente.
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Assim, afirmo que todas as pessoas podem,
através das suas AÇÕES, reajustarem seus
Karmas (de acordo com as orientações de cada
Karma), porém, é necessário ter em mente que
não será uma ação sozinha a responsável por
esse reajuste e sim, uma sucessão de AÇÕES
positivas, geradoras de DHARMAS, que irão dia
após dia modificando seu padrão vibracional.
Uma pessoa que sabe com o chegou até a
situação atual em que vive tem mais chances de
não errar novamente, pois, já sabe o que fez de
errado para chegar até ali.
O autoconhecimento é fundamental para o
desenvolvimento humano e espiritual e
compreender como está seu “EU” agora é a
chave que abre a porta desse grande mistério
que é a vida.
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Se a assinatura de quem está buscando fazer o
reajuste dos Karmas estiver positiva, será bem
favorável, pois como já mencionei, a assinatura é
a responsável pelo que uma pessoa atrai em sua
vida atual e, por isso, uma assinatura positiva
atrairá positividades que ajudarão a minimizar os
efeitos nocivos dos Karmas.
Porém, quem possui um Mapa Numerológico
Cabalístico Pessoal terá mais chances de fazer
esses reajustes com clareza e discernimento,
pois, como o autoconhecimento gerado pelo
Mapa Pessoal é profundo e nele eu insiro as
orientações necessárias para se obter o máximo
de proveito dessas vibrações pessoais, é possível
se autocompreender e se autoanalisar,
identificando o que deve ser mudado ou alterado
em sua personalidade, para que você possa
atingir a harmonia vibracional e a prosperidade
que é sua por direito divino.
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Se você recebeu esse e-book após ter solicitado uma
análise de suas Lições Cármicas ou Dívidas Cármicas,
saberá que agora é necessário AGIR com prudência para
poder criar DHARMAS e ir aos poucos reajustando os
KARMAS já existentes, seja de vidas passadas ou os já
criados na vida atual.
Porém, se você baixou esse e-book ou se alguém te
enviou, e agora você deseja uma análise para saber se
possui ou não algum desses Karmas listados acima, clique
no link logo abaixo e solicite sua análise.

CLIQUE AQUI para solicitar sua análise!

Te desejo luz, harmonia e prosperidade!

Bia Cortéz
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