Oração Universal do Perdão

Oração Universal do Perdão
Esta oração foi inspirada enquanto pensava em todas as formas de vidas e existências que já
tivemos e quantas pessoas já passaram por nossas vidas e da forma que deixamos nossa
marca no mundo e em todos àqueles com os quais interagimos.
É uma oração de perdão universal que abrange a todas as consciências e formas de vida
existentes já experimentadas pelo ser humano atual.
Perdoar é dissolver os laços cármicos existentes com todas as pessoas que já atuamos de
forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente e se libertar para a verdadeira realização
do nosso contrato cármico e projeto de vida.
Costumo indicar esta oração a todas as pessoas que passam em consulta comigo e que
buscam ajuda espiritual.
Espero que de alguma forma esta oração também possa ajudar você e se de alguma forma
você chegou até aqui é porque em algum ponto do universo nossas almas se encontraram e
espero que a luz desta oração também toque seu coração.
Cláudia Morgado
claudia-morgado@vidaebemestar.com

Eu peço perdão ao universo e peço ao universo que me perdoe. (repetir 3 vezes)
Eu peço perdão a todas as pessoas que magoei, feri ou prejudiquei de alguma forma, direta
ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, em qualquer tempo, dimensão e
localização e em qualquer e toda forma de vida que atuei, seja do meu passado, presente ou
futuro.
Que possamos agora seguir nossos caminhos libertos das amarras do passado, semeando
amor, paz e bondade, por onde passamos e com quem estivermos.
Que a energia do perdão universal dissolva todos os nosso débitos passados e nos
reconecte com nosso eu superior.
E que por meu intermédio o amor e a luz do Cristo Planetário toque o coração e a alma de
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todas as pessoas ligadas a mim por laços cármicos e todas aquelas que cruzarem meu
caminho de alguma forma, no tempo, espaço ou qualquer dimensão, dissolvendo por completo
toda energia mal qualificada ainda existente em nossos corpos.
Desejo a todos paz e luz no caminho!
Cláudia Morgado
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