
Métodos de Tarot 



Desenrolar profundo de uma única questão, 
apresentando passado, presente e tendência 
de futuro com aconselhamento para solução.

O consulente pode dizer a questão, manter
em segredo ou não possuí-la e pedir para 

que as cartas mostrem o que for mais 
importante de se resolver no momento.

Valor 45 reais
 

Cruz Celta Cruz Celta
@A

lal
uc

hi

Primeiro, é feita uma cruz para compreensão da
situação energética atual do consulente sozinho.

Em seguida, duas cruzes compartilhadas para ver
compatibilidade com outra pessoa e breve 
tendência de futuro. Por fim, o consulente 

decide se fará mais uma cruz com 
outra pessoa ou se optará por 5 

perguntas simples de qualquer tema.

Valor 85 reais

 

Cruz Cigana 

@Alaluchi

Cruz Cigana 
1ª lugar
favorita



Desenrolar profundo de uma única questão, 
apresentando passado, presente e tendência 
de futuro com aconselhamento para solução.

O consulente pode dizer a questão, manter
em segredo ou não possuí-la e pedir para 

que as cartas mostrem o que for mais 
importante de se resolver no momento.

Valor 45 reais
 

Cruz Celta Cruz Celta
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Primeiro, é feita uma cruz para compreensão da
situação energética atual do consulente sozinho.

Em seguida, duas cruzes compartilhadas para ver
compatibilidade com outra pessoa e breve 
tendência de futuro. Por fim, o consulente 

decide se fará mais uma cruz com 
outra pessoa ou se optará por 5 

perguntas simples de qualquer tema.

Valor 85 reais

 

Cruz Cigana 

@Alaluchi

Cruz Cigana 
1ª lugar
favorita



Mostra desde a origem, todo o desenrolar até a 
situação atual de um padrão comportamental 

negativo que, no presente, gerou alguma 
questão mais complexa e profunda.

Ajuda a identificar e quebrar padrões antigos 
e enraizados negativos através da sua 

compreensão de evolução temporal sempre 
propondo uma solução para o consulente. 

valor 65 reais
 

Espelho Meu 
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Espelho Meu
 



Vendo os Orixás como arquétipos de energias
 e temperamentos humanos, essa leitura mostra

 a encruzilhada da vida atual do consulente.

Sem pergunta prévia, ele irá ter uma reflexão
profunda sobre o quebra-cabeça das suas 

atuais transformações internas e evolução.

É um forte mergulho em si mesmo todo
voltado ao presente momento.

Valor 82 reais
 

Encruza de Orixás Encruza de Orixás
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Utilizando-se as cartas do tarot e cristais, esta
consulta associa os 4 elementos da natureza e 
os 7 chakras principais do corpo, apresentando

o balanço atual destes.

Podendo trazer à tona o porquê de alguns
psicossomatismos e mostrando a cadeia

de desequilíbrios bioenergéticos, ela 
mostrará como sua conduta deve melhorar

e trará alguns outros aconselhamentos
para que você se rearmonize conforme

sua essência necessita.

valor 55 reais 

 

Equilíbrio Bioenergético Equilíbrio Bioenergético
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Partindo dos 12 signos do zodíaco, este método 
mostra a situação atual de todas as faces da vida 
do consulente e aponta o aprendizado principal 

por trás disso tudo. 

Reflexão de como se está cultivando a vida 
no presente, o que precisa ser revisto 
e melhorado para que haja harmonia, 

sem pergunta prévia.

Valor 120 reais
 

Roda da Vida 

@A
lal

uc
hi

2ª lugar
favorita

Roda da Vida 



Será que você está cumprindo a missão desta sua
encarnação?

Essa leitura apresenta as circunstâncias de sua
missão atual e como está seu andamento.
Também apresenta como se houve alguma

pendência sobre a missão da última encarnação
e o que está sendo plantado para a próxima 

vida ou para a eternidade.

Valor 88 reais

 

Missão Encarnatória 
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Missão Encarnatória
 

Ela serve pra revelar as intenções reais de 
alguém conhecido ou pra revelar o autor

até então desconhecido de algo que aconteceu.

Apresentando as características da pessoa e
suas intenções ocultas para que saiba quem

ela realmente é para você.

Valor: 56 reais  
 

Quem é?
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Será que você está cumprindo a missão desta sua
encarnação?

Essa leitura apresenta as circunstâncias de sua
missão atual e como está seu andamento.
Também apresenta como se houve alguma

pendência sobre a missão da última encarnação
e o que está sendo plantado para a próxima 

vida ou para a eternidade.

Valor 88 reais

 

Missão Encarnatória 
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Missão Encarnatória
 

Ela serve pra revelar as intenções reais de 
alguém conhecido ou pra revelar o autor

até então desconhecido de algo que aconteceu.

Apresentando as características da pessoa e
suas intenções ocultas para que saiba quem

ela realmente é para você.

Valor: 56 reais  
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Sim ou Não
 
Sim ou Não
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Leitura rápida que dá ao consulente direito
à 5 perguntas de resposta sim ou não. Apenas

uma carta por pergunta será tirada e a mesma
providenciará uma mini justificativa da resposta.

As perguntas podem ser sobre qualquer tema
apenas pede-se que o consulente reflita bem
sobre o que realmente quer saber e se suas 
dúvidas não são complexas demais, o que 
exigiria alguma consulta mais complexa.

Valor 20 reais

Dentro da célula familiar, existe um complexo
de papeis e formas de ver o mundo advindos

de cada um de seus integrantes.

Essa consulta mostra a função de um dos
familiares diante de outros dois e a recíproca

entre eles, esclarecendo a missão familiar
de cada um para que todos reencontrem

harmonia no convívio.

Valor 45 reais

 

Missão Familiar Missão Familiar
 



  
 

Sim ou Não
 
Sim ou Não
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Leitura rápida que dá ao consulente direito
à 5 perguntas de resposta sim ou não. Apenas

uma carta por pergunta será tirada e a mesma
providenciará uma mini justificativa da resposta.

As perguntas podem ser sobre qualquer tema
apenas pede-se que o consulente reflita bem
sobre o que realmente quer saber e se suas 
dúvidas não são complexas demais, o que 
exigiria alguma consulta mais complexa.

Valor 20 reais

Dentro da célula familiar, existe um complexo
de papeis e formas de ver o mundo advindos

de cada um de seus integrantes.

Essa consulta mostra a função de um dos
familiares diante de outros dois e a recíproca

entre eles, esclarecendo a missão familiar
de cada um para que todos reencontrem

harmonia no convívio.

Valor 45 reais

 

Missão Familiar Missão Familiar
 



Para os consulentes que cuidam de animais
terem a possibilidade de dar-lhes uma vida 

melhor tomando maior consciência 
de suas situação e necessidades atuais.

Apresenta questões de sociabilidade, saúde,
afetividade e destino, em futuro próximo.

Valor 30 reais

 

Tarot Pet Tarot Pet 

  
 

Visão de Caminho
 
Visão de Caminho
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Consulta que mostra uma tendência bem alongada dos
acontecimentos futuros. Muito visada por quem teve

alguma grande reviravolta nos planos e quer saber
o que lhe aguarda a vida nesta inesperada situação.

Lembrando que o tarot mostra as tendências mais latentes 
de futuro, ou seja, as mais possíveis até o momento,
mas ele continua sendo mutável. Desa forma, toda

leitura de futuro serve para você refletir sobre
como tem cultivado o presente e lhe adianta alguns

aprendizados para você ser adiantado e poupar
sofrimentos quando for posto à prova.

Valor 77 reais



  
 

Visão de Caminho
 
Visão de Caminho
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Consulta que mostra uma tendência bem alongada dos
acontecimentos futuros. Muito visada por quem teve

alguma grande reviravolta nos planos e quer saber
o que lhe aguarda a vida nesta inesperada situação.

Lembrando que o tarot mostra as tendências mais latentes 
de futuro, ou seja, as mais possíveis até o momento,
mas ele continua sendo mutável. Desa forma, toda

leitura de futuro serve para você refletir sobre
como tem cultivado o presente e lhe adianta alguns

aprendizados para você ser adiantado e poupar
sofrimentos quando for posto à prova.

Valor 77 reais



Para os pais que querem cumprir seu papel com
sabedoria, respeitando e compreendendo a 

realidade de seus filhos. Varia pela idade:

 

Tarot dos Filhos Tarot dos Filhos
 

1-7 anos
Fase Ninho

 

7-14 anos
Fase Troca

 

14-21 anos
Fase Madura

 

Valor 35 reais

 

Esta leitura também pode ser feita para o próprio filho diretamente

 

Leituras à distância ou em eventos. 

Trazendo a luz do autoconhecimento 
através das cartas do tarot 

(11) 98722-2538



Leituras à distância ou em eventos. 

Trazendo a luz do autoconhecimento 
através das cartas do tarot 

(11) 98722-2538Consultas  somente à  distância  ou em eventos
me diante pagamento ante cipado


