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PRECE ÀS 7 DIREÇÕES GALÁTICAS
 

Desde à Casa Leste da Luz
Que a sabedoria se abra em aurora sobre nós

Para que vejamos as coisas com claridade
Desde à Casa Norte da Noite

Que a sabedoria amadureça entre nós
Para que conheçamos tudo desde dentro
Desde à Casa Oeste da Transformação

Que a sabedoria se transforme em ação correta
Para que façamos o que tenha que ser feito

Desde à Casa Sul do Sol Eterno
Que a ação correta nos dê a colheita

Para que desfrutemos os frutos do ser planetário
Desde à Casa Superior do Paraíso

Donde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados
Que suas bênçãos cheguem até nós agora

Desde à Casa Interior da Terra
Que o pulsar do coração de cristal do planeta

Nos abençoe com suas harmonias para que acabemos com as
guerras

Desde à Fonte Central da Galáxia
Que está em todas as partes ao mesmo tempo

Que tudo se reconheça como luz de amor mutuo
A Yum Hunab Ku Evan Maya e Ma Ho!
A Yum Hunab Ku Evan Maya e Ma Ho!
A Yum Hunab Ku Evan Maya e Ma Ho!

(Salve a harmonia da mente e da natureza, a cultura galáctica vem
em paz)

 



O ORÁCULO DA CURA É VIVO. 
 

A CADA EDIÇÃO ELE EVOLUI.
 

QUANDO VOCÊ ADQUIRE O ORÁCULO VOCÊ SE TORNA UM
GUARDIÃO DO ORÁCULO, E COM ISTO, RECEBE O DIREITO DE

EVOLUIR COM ELE E ESTAR ATUALIZADO DE TODAS AS
INFORMAÇÕES DAS NOVAS EDIÇÕES. ISTO ACONTECE ATRAVÉS DO

TEMPLO DA GUARDIÃ, UMA PLATAFORMA ONLINE, O PORTAL DE
CONHECIMENTO DO ORÁCULO DA CURA. COM TODAS AS

INFORMAÇÕES E AUTO-CONHECIMENTO REFERENTES AO UNIVERSO
DO ORÁCULO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O CURSO BÁSICO QUE VOCÊ TEM EM MÃOS É SÓ O COMEÇO DE
UM UNIVERSO DE INFORMAÇÕES. E PODE SER ACESSADO A

QUALQUER MOMENTO POR QUALQUER GUARDIÃO.
 

 OS CURSOS AVANÇADOS FAZEM PARTE DE UMA COMPLEXA
TRAJETÓRIA SOBRE CONHECIMENTOS ESPIRITUAIS ANCESTRAIS E
MILENARES, QUE ESTARÃO DISPONÍVEIS QUANDO VOCÊ ESTIVER

PRONTO PARA ABSORVER ESTE CONHECIMENTO.
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O Oráculo da cura é uma ferramenta de cura e
conexão. Ele serve como um canal para que você
receba informações do seu Eu interior, sua alma, que
tem acesso à consciência universal. A ponte acontece
através da alma, que muitas vezes é orientada por
mentores e guias. O conhecimento está dentro de
você.

Introdução

https://www.oraculodacura.com/c%C3%B3pia-comece-aqui-2


As informações iam se tornando cada vez mais
complexas, e, principalmente com o estudo do tarô de
marselha, as dificuldades iam emergindo. 
Para mim era um obstáculo muito grande a leitura das
cartas. Achava as interpretações subjetivas e
extremamente longas. Tinha muita dificuldade de ler
as cartas e identificar seus elementos nas imagens das
cartas do tarô. Gastava muito tempo e energia.

Origem

A história do oráculo
da cura se inicia em
2007, quando eu
estava no caminho
da minha formação
como mestre Reiki,
iniciando os estudos
sobre o tarô de
Marselha,
calendário das 13
luas e feminino
sagrado.



Foi então que, para facilitar minhas leituras, e como
forma de aprendizado, eu resolvi criar um tarô próprio,
com a estrutura de Marselha, mas imagens minhas,
onde eu relacionava as imagens de cada carta ao seu
significado segundo a minha interpretação pessoal.

Foram meses de preparação, um processo lento e que
eu curti muito! Meditava em cima de cada carta até
que a imagem certa surgisse, imprimi uma por uma em
papel especial, recortei uma a uma e plastifiquei eu
mesma. Costurei meu próprio saquinho de cetim e fiz
uma iniciação ritualística digna de um belo filho que
foi parido após muito trabalho e dedicação!

Em 2015 me mudei para a Austrália e conheci os
Florais Australianos. Comecei, finalmente, a atender e
durante as sessões, aplicava todo o conhecimento
adquirido ao longo de todos estes anos de caminhada.
O problema é que as consultas estavam ficando muito
complexas, devido à todas as ferramentas que eu
utilizava, de diferentes fontes. Utilizava o pêndulo para
identificar chakras bloqueados, fazia o cálculo do
calendário das 13 luas para identificar a assinatura
energética da cliente.



 Utilizava o ciclo menstrual para identificar a fase de
lua pessoal da cliente, e uma mandala para escolher o
floral mais indicado.

Em 2019 me mudei para Londres, um lugar de magia e
ncantamento. Segui com as consultas e foi então que
eu percebi que estava na hora de criar uma
ferramenta que englobasse todos estes
conhecimentos. Uma ferramenta que falasse por si só,
e apresentasse em uma carta, não só os aspectos a
serem trabalhados em cada situação, como também
as curas que poderiam auxiliar na resolução de
conflitos e problemas.

Iniciei o trabalho com as novas cartas, devagar e
lentamente, como da primeira vez. Uma a uma elas
nasceram. O naipe dos 4 elementos, trazendo em
cada um, a jornada da onda encantada. 13 ciclos para
alcançar o seu propósito e uma carta do não tempo,
que te lembra de pausar. Fases lunares, animais de
poder, chakras, corpos sutis e afirmações. 
As cartas da cura são complexas traduções de
essências, com 3 palavras chaves para conectar,
florais, cristais e óleos essenciais para curar.



Ele nasceu, eu imprimi uma única cópia e compartilhei
com amigas, que se conectaram e pediram mais. 

Mais 30 Oráculos foram impressos e se esgotaram em
2 meses.

A segunda edição nasceu, facilitando ainda mais a
leitura, com informações completas e preciosas para
facilitar sua conexão.

De toda essa história a parte mais importante é o
despertar. Despertar da vontade de adquirir
conhecimento e se conectar com outras almas
despertas.

Que esta
ferramenta te
conecte com o
teu EU interior e
com o
conhecimento
universal.



Limpeza e energização

Limpeza rápida 

Este tipo de limpeza serve para limpezas rápidas.
Utilizamos este tipo de limpeza energética quando
não dispomos de muito tempo para fazer limpezas
mais complexas. Elas funciona de forma superficial,
mas não retira miasmas, formas pensamento e
projeções emocionais que, por ventura possam estar
junto ao oráculo devido ao uso em leituras passadas.
Este método de limpeza pode ser utilizado para o
primeiro uso, já que o oráculo ainda não foi utilizado, e
dificilmente estará acompanhado das energias
descritas acima.



Limpeza e energização

O QUE VOCÊ VAI PRECISAR:
Incenso (Preferencialmente natural) ou bastão
de ervas.
 

MÉTODO:
 Posicione o Oráculo da cura próximo à um
incenso e deixe ele ali até que se finalize a
queima. O principal aqui é a intenção colocada
na ação no início do ritual de limpeza.

FREQUÊNCIA
A limpeza rápida pode ser feita sempre ao final
de qualquer tiragem.



Limpeza e energização

Energização do oráculo
A energização do oráculo é simples.

 
Energizar = recarregar

 
Após a limpeza, faça a energização completa

com os 4 elementos:
Monte um altar conforme a ilustração abaixo

com o seu oráculo localizado no centro.
Mentalize sua intenção para este oráculo e

apresente-se como sua dona.
 

Ative cada um dos elementos abaixo: Acenda
uma vela no local do elemento fogo. Coloque
um copo dágua no do elemento ar, acenda um

incenso no do elemento ar e coloque uma
planta na localização do elemento terra.

 
Deixe energizando até que o fogo da vela se

extingua.



Limpeza e energização

Norte = Terra

Leste = Ar

Sul = Fogo

Oeste =
Água

Após finalizar o ritual de energização, deixe que
ele descanse em casa.

 
Coloque o oráculo no saquinho original de cetim

com o cristal dentro e ele ficará energizado.
Sempre faça a limpeza antes das energizações.

 
De tempos em tempos é bom limpar e energizar

o cristal guardião também.



Sintomas de um oráculo drenado

O oráculo é uma ferramenta de conexão com o
seu Eu interior, onde residem todas as

respostas. A sua ferramenta precisa estar
saudável para operar. Por isso é importante
sentir o seu oráculo, para perceber se ele

precisa de limpeza ou energização. Alguns
sintomas são:

 
1. Cartas viciadas: quando as mesmas cartas

continuam saindo nas suas tiragens. Isso é sinal
de que existe alguma energia influenciando o

oráculo. Ele precisa ser limpo.
 

2. Quando você não consegue fazer leituras e a
intuição não fluí: Isto pode significar que a

energia do oráculo está fraca. Recarrege ele
após limpeza.



Sintomas de um oráculo drenado

3. Cartas não respondem diretamente à
pergunta: Bom, algumas perguntas não devem

ser respondidas, pois isso pode interferir no seu
livre-arbítrio. Neste caso, o oráculo pode estar
te direcionando à uma nova perspectiva sobre

seu questionamento. Porém, pode acontecer de
ele estar sendo influendciado por energias
externas de outras leituras, por isso é tão

importante acender um incenso e intencionar
para limpeza após cada leitura.



A Estrutura

O Oráculo da cura é um baralho de 76 cartas que vem
em um saquinho de cetim e é acompanhado de um
cristal guardião que varia em tamanho e tipo. A
escolha do cristal é 100% aleatória, permitindo que as
leis da sincronicidade ajam, e o cristal guardião
direcione o Oráculo certo para a pessoa certa.



A Estrutura

O Oráculo da cura é um baralho de 76 cartas que vem
em um saquinho de cetim e é acompanhado de um
cristal guardião que varia em tamanho e tipo. A
escolha do cristal é 100% aleatória, permitindo que as
leis da sincronicidade ajam, e o cristal guardião
direcione o Oráculo certo para a pessoa certa.

As 76 cartas são dividas em 5 diferentes Naipes: 4
Naipes dos elementos e 1 naipe da cura

https://www.oraculodacura.com/c%C3%B3pia-comece-aqui-2-1
https://www.oraculodacura.com/c%C3%B3pia-naipes-dos-elementos


Naipes dos 4 elementos

- CARTAS DE ANÁLISE -

Os 4 naipes dos elementos são compostos por 56
cartas e podem ser vistos como representações das
forças ou energias constitutivas do universo: são
quatro atributos em pé de igualdade que compõe tudo
o que existe. Não se pode dizer que um seja menos
importante que o outro.



Em cada um dos 4 naipes dos elementos você vai
encontrar 14 cartas classificadas da seguinte forma:
 
1. Cartas enumeradas de 1-13: São cartas que devem
ser entendidas como uma ordenação evolutiva pessoal
rumo ao seu propósito (De vida, de alma, ou do
momento de vida, dependendo de qual for o
questionamento). Para cada um dos 13 degraus rumo
ao propósito, existe um questionamento a ser
respondido. Este deve ser entendido como a lição
deste momento de vida ou questionamento.



Naipes dos 4 elementos

2. A carta do não tempo: Esta carta é a
representação da ausência do tempo humano. Esta
carta representa um portal de ativação galáctica. A
carta do não tempo é como um salto quântico para
nós e para o planeta. É uma oportunidade de reciclar,
recomeçar e deixar ir.
Quando esta carta aparece, o oráculo se recusa a
responder, e te aconselha a parar imediatamente e
nutrir um dos 4 corpos indicados na carta



Naipes da cura

- CARTAS DE CURA -
 

O naipe da cura é composto por 20 cartas que
indicam a essência e cura energética relacionada com
o sua questão ou problema. Elas são uma
oportunidade de entendimento da essência da
questão de forma transparente e clara, sem
julgamentos. 
Só quando dissolvemos o julgamento temos o poder
real de curar nossas vidas.



Tiragens

Uma boa forma de desenvolver o pensamento
simbólico e a capacidade de desenvolver analogias é

através das leituras regulares do oráculo. No inicio,
experimente utilizar o oráculo de cura em leituras

leves. Fique longe de grandes rituais e regras rígidas.
 

O seus maiores desafios sempre serão: o preconceito,
os rituais rígidos e maneiras muito formais de fazer

leituras. 
 

Este oráculo nasceu com o intuito de eliminar este
obstáculos. Você terá acesso à orientações e

sugestões, mas estará livre para ditar suas próprias
regras. 

 
As leituras devem ser leves, criativas e motivantes.

 
As cartas do oráculo não precisam ser utilizadas

apenas para jogos complexos. Seu conteúdo permite
tiragens rápidas de uma carta. Além disso, lembre-se

sempre de treinar o oráculo a fazer perguntas
relacionadas ao autoconhecimento, perguntas sobre

você. Este exercício ajuda no desenvolvimento interior
e até mesmo como um tipo de terapia.



Tiragens
- REGRAS BÁSICAS -

 
 Três regras básicas podem ajudar nas leituras:

 
1. Definir o posicionamento e função de cada carta

que irá ser tirada no jogo. 
 

2. Primeiramente, fazer uma leitura literal da carta,
verbalizando o que a carta está mostrando. Não tente
impressionar o outo com leituras surpreendentes, isso
permite que o ego bloqueie o canal de comunicação

com o oráculo.
 

3. Esteja receptivo à sentimentos e pensamentos que
possam surgir. É importante ouvir o que o consulente

tem a dizer, por isso auxilia na interpretação das
cartas. É natural que existam confirmações e

correções nas nossas interpretações por parte do
consulente.

 
Você não vai acertar sempre. 

As conexões espirituais são simbólicas e na maioria
das vezes não são claras. 

Errar é humano.



Tiragens
- COMO UTILIZAR -

 
Existem inúmeras formas de consultar o Oráculo da
cura. Não existe uma técnica ou método de tiragem
ideal. Isto varia com o objetivo da leitura e com sua

preferência. Muitas vezes, tiragens mais simples
oferecem mais clareza e objetividade do que algumas

tiragens mais complexas com muitas cartas.
 

A sugestão, para quem está começando, é utilizar
tiragens mais simples e, com o passar do tempo passar

a utilizar técnicas mais complexas.
 

O mais importante de tudo é entender que os modelos
de tiragens ilustrados a seguir são apenas sugestões.

Elas podem e devem ser adaptados ao seu estilo.
 

Questionamentos como — quantas cartas virar, com
quais funções, utilizando todo o jogo de cartas ou
apenas parte dele — tudo isso constitui detalhes e

variações para guardiã do oráculo exercitar,
experimentar por conta própria, até alcançar sua

própria naturalidade e metodologia.



Tiragens
- COMO UTILIZAR -

 
- DETALHES -

Embaralhar: Não existem regras rígidas. Muitas
guardiãs preferem pedir que o cliente embaralhe as

cartas para deixar sua vibração. Outras pedem que o
cliente pouse as mãos sobre as lâminas, para passar

sua energia.
 

Corte: Algumas guardiãs preferem pedir que o cliente
“corte o maço”, ou seja, divida em dois ou três montes.
Algumas recomendam que seja com a mão esquerda,

outros com a direita.
 

Sorteio das cartas: Algumas guardiãs preferem
escolher as cartas e pedem que o cliente posicione as

cartas que serão lidas durante a consulta. Outras
fazem questão de que as cartas da tiragem sejam

escolhidas pelo próprio cliente.
 

Cartas invertidas: É comum, entre os praticantes de
tarô, atribuir um sentido negativo às cartas que saem
de cabeça para baixo. É indispensável que cada um

defina seu próprio código pessoal.



Tiragens
- COMO UTILIZAR -

 
- DETALHES -

 
Voltada para leitor: A maior parte dos praticantes

arrumam as cartas viradas para si e não para o cliente.
Nada impede, que as cartas sejam tocadas e

examinadas de perto pelos envolvidos na consulta.



Tiragens
- RESPOSTAS SIM E NÃO -

 
Pode-se utilizar o oráculo da cura para responder a
perguntas de forma direta com Sim e Não. Todas as

cartas ímpares correspondem ao Sim, e as cartas
pares correspondem ao não. A mesma regra pode ser
aplicada para as cartas do naipe dos elementos. As

cartas do não tempo simbolizam o caminho do meio, o
talvez.

 
- TIRAGENS DE UMA CARTA-

A tiragem de uma carta serve para questionamentos
rápidos, para avaliar a energia do dia e para ter
insights de elementos contidos nas cartas, por

exemplo:
 



Tiragens
 

NAIPES DOS 4 ELEMENTOS:
 

- Animal de poder: Qual o animal de poder que vai me
acompanhar nesta situação

- Afirmação:  Afirmação que preciso ancorar no dia
- Chakra: Chakra que preciso alinhar

- Fase da Lua: Qual a melhor lua para agir em relação
ao meu questionamento, ou tomar uma decisão

- Questionamento na parte superior da carta: O que
tenho que aprender no dia de hoje

- Símbolo de poder: Qual a carta devo colocar no meu
altar hoje

 
NAIPE DA CURA:

 
- Óleo essencial: Qual o melhor óleo essencial para a

minha situação
- Cristal: Qual o melhor cristal para a minha situação
- Cristal: Qual o melhor floral para a minha situação

- Selo: Qual é a essência do dia de hoje
 



Tiragens
 

- TIRAGENS DE TRÊS CARTAS-
Nesse modelo de leitura, retiramos três cartas do

baralho e as colocamos em linha ou na forma de um
triângulo com o vértice para cima, como está indicado

no esquema abaixo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É muito importante aplicar variações com a finalidade
de adaptar a função de cada carta ao assunto que

será tratado pela a tiragem. Por exemplo:

1

2

3



Tiragens
 

•1. o positivo; 2. negativo; 3. a síntese.
•1. a causa; 2. o desenvolvimento; 3. os efeitos ou as

consequências.
•1. uma alternativa; 2. a outra; 3. a avaliação final.

•1. a meta, a intenção; 2. os meios para alcançá-la; 3.
as consequências.

•1. eu, 2. o outro, 3. as perspectivas.
•o que o consulente poderá esperar se: 1. for em

frente, 2. recuar. A terceira carta poderá indicar um
conselho ou um terceiro caminho.

 
Lembre-se que o mais importante para a guardiã deve
se definir qual ângulo, qual aspecto do assunto, que
espera ser ilustrado pela carta. Desse modo, com a

questão claramente definida, ficará muito mais
compreensível a mensagem de cada carta.



ANOTAÇÕES

"A resposta está no seu coração"



ANOTAÇÕES

"A resposta está no seu coração"



ANOTAÇÕES

"A resposta está no seu coração"



Acredite na sua magia



Oráculo da cura

Adquira seu oráculo e outras ferramentas de conexão:
 

www.projetodespertar1111.com
 

NOS SIGA
 

PARA DICAS, EXPLICAÇÕES, NOVOS PRODUTOS, INFORMAÇÕES
SOBRE O CALENDÁRIO DAS 13 LUAS E DESCONTOS EXCLUSIVOS SIGA-

NOS NO INSTAGRAM:
@ORACULODACURA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPYRIGHT 2021 PROJETO DESPERTAR. TODOS OS DIREITOS
RESERVADOS 


