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Resumo
Vera Ghimel numeróloga e terapeuta energética carioca, desenvolveu, sob
orientação de seus guias espirituais, uma técnica denominada "Renascimento",
que se propõem a liberar as pessoas dos sofrimentos cármicos que elas mesmas
criaram para si.
Introdução
Durante toda a trajetória pela matéria, ao longo de vidas e vidas, os seres
humanos vivem sua saga de "queima cármica" através do sofrimento físico,
mental e espiritual. Agora, contudo, estamos vivendo uma fase de transição
planetária. Nosso mundo está passando por transformações que levarão a
humanidade a viver num outro estado de consciência, já não mais tão fortemente
ligado à matéria. Neste novo mundo que se delineia, o homem, mais
espiritualizado, não precisará mais ter nas tragédias, doenças, aflições, dores e
perdas sua principal forma de evoluir e de compensar a Lei da Causa e Efeito,
mas popularmente conhecida por carma.
Renascimento
Com base nessa idéia, Vera Ghimel, numeróloga e terapeuta energética carioca,
desenvolveu, sob orientação de seus guias espirituais, uma técnica denominada
"Renascimento", que se propõem a liberar as pessoas dos sofrimentos cármicos
que, elas mesmas, programaram para si, seja em outras vidas, seja no período
intermissivo, antes de iniciar a atual encarnação.
Esses sofrimentos são programados de forma consciente ou não devido ao
sentimento de culpa que adquirimos ao perpetrar atos que contrariam ao equilíbrio
das leis da vida, gerando dor, prejuízo e sofrimento a outras pessoas. Assim,
quando reencarnamos, trazemos conosco, latentes em nosso corpo energético,
marcas energéticas do mal que fizemos, que ficam se manifestando sobretudo nos
chacras magnos (os sete principais). Em determinados momentos de nossas
vidas, essas energias podem ou criar acoplamentos energéticos que nos levam a
situações de sofrimento, ou mesmo gerar doenças, na medida em que passem
para o corpo físico.
A técnica do Renascimento consiste em desprogramar essas energias,
dissolvendo esses nódulos energéticos que criamos, removendo-os por completo,
ou pelo menos minimizando-os, e, por conseguinte, os sofrimentos que surgiriam
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decorrentes dos mesmos. A técnica proposta por Vera não deve ser confundida
com o rebirthing, uma terapia desenvolvida nos EUA nos anos 70 por Leonard Orr.
Versão em CD
Segundo Vera, esse é um trabalho que envolve a pessoa que se submete ao
processo e as forças superiores. No grupo de trabalho que montou para prestar
assistência energética e espiritual, e onde acabou por desenvolver essa técnica,
ela atua apenas como facilitadora, conduzindo o processo da pessoa. "Até mesmo
os amparadores que chegam com a pessoa a ser assistida se afastam nesse
momento" afirma Vera, que tem, dentre outras habilidades, uma poderosa
clarividência. Segundo Vera, os amparadores que nos acompanham na Terra não
tem poder para promover o renascimento na pessoa que o pratica. Essa é uma
faculdade restrita a forças superiores que canalizam as energias necessárias para
dissolver os nódulos acumulados em suas energias.
Em 2001, os amparadores cobraram uma maior divulgação desse trabalho, de
forma que Vera, sob sua orientação, criou um CD onde gravou as mesmas
palavras que usa para orientar as pessoas que vão a seu grupo pessoalmente.
Dessa forma, qualquer pessoa pode auto-aplicar a técnica. Apesar da sessão de
Renascimento ministrada por Vera ser gratuita, para muitas pessoas, pode ser
impossível, em termos financeiros, se deslocarem até o Rio de Janeiro onde ela
trabalha, daí a idéia de se fazer um CD de custo acessível à maioria das pessoas
(Apenas R$15,00) e levar a técnica a todas as partes.
A técnica em si é bastante simples. A pessoa deve escolher um dia do mês
conforme uma tabela fornecida no próprio CD. Nesse dia ela deve isolar-se, na
hora de aplicar a técnica, de todas as pessoas. Pode fazer isso em sua
casa/apartamento, ou até num parque, desde que se certifique que não será
interrompida. Empregando um Toca-CD, ela ouve a faixa única onde à voz de
Vera, embalada por 8 músicas feitas especialmente para promover a
transmutação dos registros contidos nos sete chacras principais e para a energia
crística - internalizar uma energia mais elevada e purificadora - através do chacra
coronário.
O que acontece com a pessoa na hora do renascimento? Não existe um padrão
uniforme de reações. Algumas pessoas começam a sentir repercursões de
diversos tipos dias antes de aplicar a técnica, outras as sentem depois. Durante
sua realização, a pessoa pode sentir repercursões energéticas, descoincidências
ou mesmo adormecer. Mesmo que ela adormeça e sequer ouça a condução da
técnica e as músicas, não importa, pois a transmutação das energias não ocorre
no nível físico e não requer a participação direta e consciente da pessoa.
Após a realização da técnica, a mesma pode ser, a critério da pessoa, repetida
uma vez por ano, de forma a ir limpando vestígios das energias referentes aos
sofrimentos que ainda estiverem presentes.
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Outros detalhes sobre a preparação para realizar o renascimento encontram-se
descritos no texto impresso na capa do CD.
Serviço
Os interessados podem contatar Vera Gimel para adquirir o CD ou para obter
maiores informações, nos seguintes sites:
http://www.hpm.com.br/veraghimel.html
http://spadoespirito.multiply.com/journal
http://somostodosum.ig.com.br/clube/renascer.asp
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