Caminhos do Despertar
Astrologia para Consciência e Transformação

Karma

Padrões de comportamento e nosso caminho de evolução

O eixo Karma & Dharma é um exercício de vida, é estar atento aos padrões que repetimos
por amor à ancestralidade, é um constante treinamento para utilizarmos nossa bagagem
no positivo e nos direcionarmos para o outro ponto em equilíbrio.

No nosso Mapa Astrológico os Nodos Lunares (Karma e Dharma) representam um caminho
simbólico de desenvolvimento individual e espiritual para o progresso evolutivo no mundo.

Implicam em laços cármicos com o passado e aquilo que devemos fazer para evoluir
espiritualmente. Eles não são planetas, não são estrelas, não são algo “físico”.

Os Nodos são pontos no espaço onde a órbita da Lua ao redor da Terra cruza a eclíptica: a
trajetória aparente do Sol ao redor da Terra. O objetivo não é sair de um e entrar no outro
nem ir ao Nodo Norte de vez em quando.

O objetivo é equilibrar os dois, usar a sabedoria e segurança do Sul para chegar e conquistar
o Norte! Os Signos onde se encontram os Nodos mostram as qualidades com que este
processo se faz e as Casas o assunto da vida onde isso acontece. Ter consciência é ter
escolha e poder realizar mudanças!

Por muito tempo me questionei do por quê meus relacionamentos afetivos serem tão
parecidos mesmo sendo pessoas completamente diferentes. É... tinha um padrão
acontecendo ali. Mas o que havia em comum entre eles? Sim, apenas eu!

O que eu fazia de uma maneira inconsciente que me colocava naquele lugar nessas
relações? Vida amorosa, a área da minha vida repleta de desafios, o tema aonde eu me
sentia estagnada, presa... Meu Karma está ligado à linhagem paterna e a minha dificuldade
em selar compromissos gerada por um medo inconsciente. Sim, eu tinha muito medo sem
saber que tinha esse medo! E criava situações ou me colocava em lugares na relação para
que o compromisso não acontecesse... mas eu desejava demais mudar isso! O grande
desafio nesta vida seria me comprometer com meus sentimentos, estar em sintonia com
minha alma. Sair da dispersão e solidão para me comprometer e compartilhar. Tenho
aprendido a cada dia a me comprometer com o que sinto e a me expressar, a me colocar e
a estar aberta para amar. E você? Tem alguma área da sua vida aonde se sente estagnado
ou preso?

Como vai funcionar?

Por 7 dias ACOLHENDO E DESPERTANDO

Você vai receber um áudio por dia durante 7 dias, um ebook e exercícios/tarefas para ação
e cura para a semana.

Vamos compartilhar em um grupo amoroso e conectado com o mesmo propósito.

Segunda - O que é / Mitologia / Astrologia / Astronomia
Terça - Significado nos Signos e Casas
Quarta - Significado no seu mapa
Quinta - Compartilhando experiências e compreendendo seus desafios e potenciais
Sexta - Exercícios e práticas de meditação, respiração, visualizações, técnicas de coaching
Sábado - Prática em grupo
Domingo - Fechamento

