
K A B B A L A H  C E N T R E  B R A S I L  A P R E S E N T A

OS TIKUNS DOS 

SIGNOS 



Segundo a Kabbalah todos nós chegamos a esse mundo com um 

Tikun a ser feito.

Não é que você necessita corrigir a sua alma, porque segundo a 

Kabbalah nossa alma é 100% pura. O que precisa ser corrigido são 

alguns atributos que recebemos quando chegamos nesse plano, 

através dessas correções nossa alma consegue fazer a sua 

elevação.

Existem mais de 50 maneiras de identificar o seu tikun, uma delas 

é através da astrologia kabalística.

A astrologia kabalística foi iniciada há aproximadamente 5 mil 

anos, portanto é uma ciência antiga que diz muito sobre nós.

O dia que você nasceu é um indicativo da influência de uma dessas 

constelações sobre a sua vida.

Neste ebook  vamos focar nos signos de uma maneira geral, pois 

todos nós temos partes dos 12 signos que influenciam nosso 

comportamento.

Então vamos lá, identifique o seu Tikun através da astrologia 

kabalística. Abordando os lados positivo e negativo.

Tikun vem do hebraico e quer 
dizer correção.
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Aspecto positivo de Áries:  A ousadia e a coragem.

Em que momento na sua vida falta a ousadia e a 

coragem para se jogar de cabeça? Esse é um  tikun 

que você precisa corrigir? É preciso corrigir esse 

medo, às vezes você necessita simplesmente se 

jogar em um sonho ou uma decisão na qual você 

tem procrastinado.

Aspecto negativo de Áries: É falar por impulso e,  

de alguma maneira, não pensar nas palavras e na 

intensidade delas. Onde na sua vida você age por 

impulso e é inconsequente?

Constelação de Áries.
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Aspecto positivo de Touro: A apreciação.  

Reconhecer os prazeres que você já tem na sua 

vida. Onde na sua vida você tem reclamado muito 

e não tem apreciação?

Aspecto negativo de Touro: Procrastinação e a 

preguiça. Você deve olhar em sua vida se há a 

influência taurina de ficar confortável e não querer 

progredir, se contentar com pouco, sendo que você 

poderia conquistar muito mais.

Constelação de Touro.



Aspecto positivo de Gêmeos:  A Curiosidade, a 

busca por mais informação. Observe em quais 

partes da sua vida você precisa estimular mais 

esse entusiasmo e essa curiosidade.

Aspecto negativo de Gêmeos: Não terminar o que 

começou. Pense nisso, em que parte da sua vida 

você começa algo e não finaliza? Esse seria um 

Tikun para ser feito.

Constelação de Gêmeos.
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Aspecto positivo de Câncer:  Uma sensibilidade 

muito grande, consegue sentir as pessoas e o 

ambiente à sua volta. Segundo a Kabbalah é o 

signo de água “mais água que existe”, lembrando 

que este elemento está ligado com as 

características de amor e carinho. Onde na sua 

vida você necessita ter mais carinho com as 

pessoas?

Aspecto negativo de Câncer: A hipersensibilidade. 

Pode ficar muito magoado por conta de uma 

palavra que não saiu legal da boca de alguém. 

Você tem guardado isso dentro de si? De repente 

esse é seu Tikun.

Constelação de Câncer.



Aspecto positivo de Leão: A liderança. Observe 

onde na sua vida você tem se escondido, ficado 

pequeno, quando você na verdade deveria estar na 

frente, ser mais líder.

Aspecto negativo de Leão: O orgulho e a 

arrogância. Sentir que o fato de ser líder é porque 

aparenta ser melhor do que os outros, sendo que 

segundo a kabbalah, liderança é apenas uma 

função. Ninguém é melhor do que ninguém, um 

sistema às vezes precisa de um líder e apenas isso.

Constelação de Leão.
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Aspecto positivo de Virgem:  Extremamente capaz 

de enxergar nas situações adversas os detalhes que 

fazem a diferença. Por outro lado, esse mesmo 

atributo o leva a ser mais crítico. Então, observe 

onde na sua vida você precisa ser mais específico, 

não ser tão generalista e identificar qual é a raiz 

do problema.

Aspecto negativo de Virgem: Ao mesmo tempo, 

você precisa deixar de ser tão crítico e apegado aos 

detalhes. Procure o equilíbrio.

Constelação de Virgem.



Aspecto positivo de Libra: Extremamente 

harmônico. Sempre tenta criar harmonia nos 

lugares por onde passa. Onde você sente falta 

deste senso? Quando você deve prestar mais 

atenção e deixar tudo em equilíbrio?

Aspecto negativo de Libra: O extremo e a 

indecisão. Causam um ímpeto em tentar agradar 

os outros. 

Constelação de Libra.

Agora uma observação: Será que na sua vida, independente do 
seu signo, você tem  medo de ir em direção aos seus desejos e 

metas proativas, ao tentar deixar todo mundo feliz?
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Aspecto positivo de Escorpião: Extremamente 

profundo. Segue sempre quebrando qualquer 

aspecto superficial da vida, busca entender mais   

a fundo as questões relacionadas à vida, é um 

signo muito ligado às transformações profundas 

que envolvem a sua essência, e não só da boca pra 

fora.

Aspecto negativo de Escorpião: Rancor, inveja e 

vingança. Independente do seu signo você precisa 

abrir mão do passado.

Constelação de Escorpião.



Aspecto positivo de Sagitário: O otimismo. Um 

senso de que tudo vai dar certo.

Aspecto negativo de Sagitário: Otimismo extremo. 

Por ter essa característica, tende a deixar tudo 

para a última hora. De certa forma, até que as 

coisas podem dar certo no final, mas acabam não 

alcançando o potencial real.

Constelação de Sagitário.
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Aspecto positivo de Capricórnio: Foco na 

conquista através do dedicação e trabalho. Em que 

parta da sua vida você tem reclamado muito e 

feito pouco? Traga o capricórnio dentro de você, 

trace um plano de ação e trabalhe duro para 

chegar lá.

Aspecto negativo de Capricórnio: Mais ligado ao 

mundo físico e menos no espiritual. O nosso lado 

capricorniano precisa se abrir para experiência 

espiritual. Isso significa, muitas vezes, abrir mão 

do controle e deixar os planos mudarem sem ficar 

com raiva.

Constelação de Capricórnio.



Agora uma observação: A Kabbalah explica que o diferente só é luz 
quando ele é o meio para trazer algo bom, não quando ele é o fim.

Aspecto positivo de Aquário:  Pensa fora da caixa. 

Vive em  busca de algo inovador, se difere dos 

demais pois pensa de maneira diferente.

Aspecto negativo de Aquário: Ser diferente só por 

ser diferente. Isso pode trazer à tona a rebeldia. 

Onde na sua vida você não aceita certas coisas, só 

porque você quer ser diferente?

Constelação de Aquário.
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Aspecto positivo de Peixes: Conexão espiritual. 

Mais do que qualquer outro signo, este interpreta 

que o nosso mundo é uma ilusão e existe uma 

outra verdade por trás de tudo o que acontece.

Aspecto negativo de Peixes: Desconexão com o 

mundo físico. A kabbalah explica que existe um 

motivo para estarmos aqui. Não se pode sentir-se 

pequeno ou desanimado, não tendo a vontade de 

estar presente por acreditar que existe outra 

realidade.

Constelação de Peixes.
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O verdadeiro ser espiritual quer levar esse mundo para a 
Luz, compartilhando mais com as pessoas, assumindo a 

liderança e trazendo Luz para o mundo.

Quer saber um pouco mais sobre essa sabedoria milenar e  

descobrir como ela pode ajudar você a ter mais clareza na sua 

vida? Entre em contato com o Kabbalah Centre e veja como dar 

início a essa transformação.

kabbalahcentre.com.br

@kabbalah_brasil

/KabbalahCentreBr




