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Jogo dos Sete Erros: 1-rabo do rato; 2-focinho do rato; 3-luva de boxe esquerda; 4-boca da cobra; 5-mancha no corpo da cobra; 
6-ponta do rabo da cobra; 7-nuvem à direita.
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3/ran. 4/aipo — lion. 5/érico. 7/chicana — lambari.

HORÓSCOPO
Energia de Kundalini

A palavra kundalini é bastante usada 
nos estudos esotéricos, significa a nossa 
energia interior e a energia espiritual. A 
raiz “Kunda” significa lago, e no esoteris-
mo a água significa intuição.

Os tântricos também chamam a ener-
gia de kundalini, de o poder da mulher, 
comparada a forma de uma serpente 
enrolada, e, geralmente com três voltas e 
meia, essa energia atua de forma positiva.

A fim de localizá-la, observe região aci-
ma do cóccix e ao final da coluna verte-
bral, passando pelos chacras e alinhando 
os centros de energia.

Quando a kundalini está adormecida a 
alma individual (Jiva), e o conhecimento 
espiritual não se desenvolvem.

 Para ser despertada é necessário sem-
pre estar bem fisicamente, cuidando da 
dieta alimentar evitando carne vermelha 
e estar em constante atividade.

Consultas: leitura de tarô, numerologia  
cabalística, runas, terapia com Florais Dr. Bach.
Cursos: Aprenda a ler e interpretar o Baralho 
de Tarô e as Runas.
Atendimento: Presencial ou Skype (pessoa 
física ou empresas).
Instagram: @naia.terapeuta
Contato: 11 - 96515-0414

21 de março a 20 de abril

Momento de transição nas atividades profissionais com 
vitória. Mudança rápida para resolver a relação amoro-
sa. Cuidar da pressão arterial.

Usar o otimismo e a razão para um bom desempenho na 
área profissional. Não ser tão racional em questões de 
assuntos familiares. Cuidado com excesso de remédios.

21 de abril a 20 de maio

Não tenha pressa para alcançar o sucesso profissional. 
A hora chegará. Seja mais cauteloso com a pessoa ama-
da. Evite aborrecimentos. Boa saúde.

21 de maio a 20 de junho

Boa fase para investimentos e empreendimentos com 
sucesso. Saber usar a emoção e a intuição na relação 
amorosa, trarão benefícios. Tendência a alergia.

21 de junho a 20 de julho

A exigência e a cobrança nas atividades profissionais che-
garão ao objetivo alcançado. Momento de reflexão para 
um compromisso duradouro. Sensibilidade nas pernas.

21 de julho a 22 de agosto

Proposta de trabalho com enriquecimento profissio-
nal e pessoal. Saber discernir as  novas amizades no seu 
convívio. Problemas de coluna. 

23 de agosto a 22 de setembro

Descartar tudo o que não foi benéfico na área profissio-
nal. Mudanças para melhor na vida amorosa. Parte sen-
sível, o estômago.

23 de setembro a 22 de outubro

A caminho bons negócios com ganhos financeiros. 
Invista. Momento de decisão para um relacionamento 
estável. Cuidar dos dentes.

23 de outubro a 21 de novembro

Alerta: evitar de comentar seus projetos e ideias ino-
vadoras. Não fazer cobranças em assuntos familiares. 
Zelar pela parte espiritual.

22 de novembro a 21 de dezembro

Possibilidade de mudança de cargo nas atividades pro-
fissionais. Viagem com satisfação pessoal junto aos fa-
miliares. Desgaste pernas e pés.

22 de dezembro a 21 de janeiro

Fase de estudos para melhorias na área profissional. 
Rever amizade do passado trará uma harmonia imen-
sa. Evitar o stress.

22 de janeiro a 19 de fevereiro

A autoconfiança mostrará o progresso no campo do 
trabalho. A paciência e a humildade mostrarão a felici-
dade no amor. Cuidar da estética.

20 de fevereiro a 20 de março

Por Naiá Giannocaro

De 13/3 a 19/3

A ORAÇÃO MAIS PODERO-
SA DE TODOS OS TEMPOS, 
de Bruno Gimenes (Editora 
Luz da Serra) Como seria se as 
suas relações passassem a se 

harmonizar, você encontrasse a 
sua missão e aumentasse a sua 
prosperidade? Imagine mudar 
toda a sua vida, e para melhor, 
com a oração mais poderosa 
que você já conheceu. Sim, tudo 
isso é possível, independente da 
sua religião ou do caminho que 
você tenha escolhido. E sabe 
por quê? A oração revelada nes-
te livro vai colocá-lo na vibra-
ção certa, criando um circuito 
de forças capaz de mudar qual-
quer situação. Pode parecer difí-
cil demais, mas é perfeitamente 
possível. Esta oração transfor-
madora já foi testada e aprova-
da, e, desde 2007, vem realizan-
do verdadeiros milagres na vida 
das pessoas. Nas próximas pági-
nas, você irá conhecer os segre-
dos da Oração mais Poderosa de 
Todos os Tempos, e como fazer 
para que este poder faça parte 
da sua vida!


