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ESTE TABULEIRO É VIVO. 
 

VOCÊ RECEBEU O DIREITO DE
EVOLUIR COM O TABULEIRO E
ESTAR ATUALIZADA DE TODAS
AS INFORMAÇÕES DAS NOVAS

EDIÇÕES. 
 

O LIVRO GUIA QUE VOCÊ TEM
EM MÃOS É SÓ O COMEÇO DE

UM UNIVERSO DE
INFORMAÇÕES. 

 O LIVRO-GUIA COMPLETO É
DIGITAL E PODE SER ACESSADO
APENAS POR QUEM ADQUIRIU O

TABULEIRO ATRAVÉS DO
CÓDIGO SECRETO QUE VOCÊ VAI

ENCONTRAR NA PRÓXIMA
PÁGINA.



OU ACESSE O LINK:
PROJETODESPERTAR1111.COM/TEMPLO-DA-

GUARDIA
 

ESCANEIE ESTE CÓDIGO COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR PARA ACESSAR O LINK

DO TEMPLO DA GUARDIÃ

VOCE PRECISARÁ SE CADASTRAR COMO
MEMBRO PARA ACESSAR ESTA PÁGINA
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Bem vindo ao
Tabuleiro do

Oráculo da cura
O tabuleiro do oráculo da cura

é uma ferramenta de
complementação às suas

tiragens. Ele foi desenvolvido
com um layout baseado na

geometria sagrada para que
sua vibração mantenha-se
elevada durante todas as

tiragens.
 

O Tabuleiro é capaz de guiar
suas tiragens e ajuda a fazer
leituras claras e acertivas. 

 
Não importa se você é

iniciante ou experiente com as
cartas, o tabuleiro pode ajudar

todos os tipos de usuários.
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Fornecer tiragens prontas
para leituras mais rápidas
e práticas

Auxiliar na definição de
intenções para as leituras

Potencializar os jogos
através da geometria
sagrada e elementos do
oráculos presentes no
tabuleiro. Esta é uma
forma de invocar todo o
poder do oráculo da cura e
sua egrégora

O propósito do Tabuleiro
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Passo 1 
 

Limpando, energizando e
cuidando do seu tabuleiro

O seu tabuleiro é uma
ferramenta extremamente

pessoal e deve conter apenas a
sua energia. Após energizá-lo,
não deixe que outras pessoas

façam tiragens em seu
tabuleiro. Ele age como um

templo sagrado para o oráculo.
 
 
 
 

Antes de utilizá-lo limpe a
energia, colocando-o próximo

a um incenso até finalizar a
queima. O principal aqui é a

intenção
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Pronto pra começar?



Após a limpeza, faça a
energização: Monte um altar
conforme ilustração abaixo

com o seu tabuleiro como
base.

Mentalize sua intenção para
este tabuleiro e apresente-se

como sua dona. 
 

Deixe energizando até que o
fogo da vela se apague
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Leste = Ar

Norte = Terra Sul = Fogo

Oeste =
Água



Mantenha seu tabuleiro
sempre dentro do saquinho ou

enrolado em seu oráculo da
cura.
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Passo 2
Como utilizar o tabuleiro

 
Posicionamento

Posicione seu tabuleiro
sempre voltado para a direção

Leste
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Leste = Ar
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Passo 3
Sugestões de tiragem

A seguir você encontrará as
opções de tiragens contidas no

centro do tabuleiro. 
 

As tiragens estão numeradas
pela contagem maia, onde      é

= 1,     =2,      5 e assim por
diante. Desta forma você

consegue localizar rapidamnte
as perguntas das tiragens no

tabuleiro
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Tiragem
 

8 CARTAS
Pilares da vida

Esta tiragem permite que você
analise todos os 8 pilares da
sua vida:

AUTO-AMOR
PROPÓSITO DE VIDA
AMIGOS & FAMÍLIA
SAÚDE FÍSICA
SAÚDE MENTAL
FINANÇAS
PROFISSÃO
RELAÇÕES AMOROSAS
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Tiragem
 

5 CARTAS
Uma pessoa em sua vida

 
Esta tiragem permite que você
analise relacionamentos com
uma outras pessoas,
entendendo o momento que
estão vivendo, os resultados
desta relação e seus desafios.

A PESSOA
O MOMENTO
O RESULTADO
OS DESAFIOS
UM CONSELHO
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Tiragem
 

5 CARTAS
Um fato em sua vida

Esta tiragem permite que você
analise fatos , suas
consequências, qual o
momento certo dele acontecer
e seus motivos.

O FATO
O QUE ELE CAUSA
QUANDO OCORRE
COMO OCORRE
PORQUE OCORRE
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Tiragem
 

5 CARTAS
Um relação em sua vida

 
Esta tiragem permite que você
analise um relacionamento,
sabendo como cada um vê uma
relação, o que os aproxima ou
os separa.

O CONSULENTE
O OUTRO
O QUE OS APROXIMA
O QUE OS SEPARA
O FUTURO DOS DOIS
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Tiragem
 

5 CARTAS
Conexão com seus ancestrais

 
Esta tiragem permite que você
se conecte com seus
ancestrais, receba mensagens
e entenda aprendizados e
dons.

-MENSAGEM DOS MEUS
ANCESTRAIS
-COMO CONECTAR COM ELES
UMA LIÇÃO PARA MINHA
GERAÇÃO
-UM DOM PASSADO DE
GERAÇÃO EM GERAÇÃO
-COMO HONRAR MEUS
ANCESTRAIS
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Tiragem
 

5 CARTAS
Novos Ciclos

 
Esta tiragem permite que você
entenda para onde um novo
ciclo está levando você e o que
deve deixar para trás.

-FOCO DESTE CICLO
-ONDE ME ENCONTRO
-O QUE ME SEGURA
-COMO DESAPEGAR
-COMO EVOLUIR
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Tiragem
 

5 CARTAS
Mensagens do subconsciente

 
Esta tiragem permite que você
conecte-se com seu
subconsciente e entenda as
lições que ele quer trazer para
sua vida, revelando o que pode
estar oculto.

-MEU SUBCONSCIENTE
-LIÇÕES INTERNAS
-COMO ENCONTRAR PAZ
-O QUE ESTÁ OCULTO
-COMO AVANÇAR
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Tiragem
 

5 CARTAS
Conectando com seu guia

 
Esta tiragem permite que você
conecte-se com seu guia
espiritual, entendendo sua
ligação e decifrando
mensagens.

-MEU GUIA ESPIRITUAL
-PORQUE EU
-A MENSAGEM
-O QUE DEVO FAZER
-O QUE LIBERAR
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Tiragem
 

5 CARTAS
Energias intrusas

 
Esta tiragem permite que você
identifique quem enviou, suas
intenções e o motivo de
energias intrusas estarem em
sua vida.

-DE ONDE VEM A ENERGIA
-QUEM ENVIOU
-QUAIS AS INTENÇÕES
-PORQUE ENVIOU
-O QUE FAZER
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Tiragem
 

3 CARTAS
Entendendo intenções alheias

 
Esta tiragem permite que você
entenda quais são as intenções
da outra pessoa, se você deve
confiar e solicita um conselho

-QUAL A INTENÇÃO
-DEVO CONFIAR
-UM CONSELHO
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Tiragem
 
 

3 CARTAS
Analisando uma situação

 
Esta tiragem permite que você
analise situações, recebendo
orientações do que deve ou
não fazer em relação a ela.

- SITUAÇÃO
- O QUE DEVO FAZER
-O QUE NÃO DEVO FAZER



12

Tiragem
 
 

3 CARTAS
Lendo a energia de hoje

 
Esta tiragem permite que você
analise a energia do dia

- ENERGIA DE HOJE
-O QUE ESPERAR
-O QUE EVITAR
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Tiragem
 
 

3 CARTAS
Futuro

 
Esta tiragem permite que você
analise a energia do futuro de
curto, médio e longo prazo.

- AMANHÃ
- SEMANA QUE VEM
- ANO QUE VEM
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Tiragem
 
 

3 CARTAS
Desejos

 
Esta tiragem permite que você
entenda os obstáculos e
soluções dos seus desejos

-UM DESEJO
-UM OBSTÁCULO
-UMA SOLUÇÃO
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Tiragem
 
 

3 CARTAS
Obstáculos

 
Esta tiragem permite que você
entenda um obstáculo,
decifrando a lição e
encontrando a solução.

-OBSTÁCULO
-A LIÇÃO
-COMO SOLUCIONAR
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Sugestões de tiragem

A seguir você encontrará as
opções de tiragens contidas

nos círculos laterais, que serve
para respostas rápidas e

objetivas de uma carta por vez. 
 

Como tudo no universo, os
círculos laterais também

possuem dualidades e
representam as possíveis

polaridades de uma situação.
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Sugestões de tiragem

Positivo
Masculino

Sim

CART AS  ÍMPARES

Ex.: A resposta é sim, o
resultado será positivo e a
pessoa tem ou está sendo
guiada por uma energia

masculina.
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Sugestões de tiragem

Ex.: A resposta é não, o
resultado será negativo e a

pessoa tem ou está sendo
guiada por uma energia

feminina.

Negativo
Feminino
Não

CARTAS  PARES



Anote seus insights











O tabuleiro do oráculo da cura
inclui  mais  de 15 t iragens.

Tenha suas leituras do oráculo
guiadas por esta ferramenta
única através de um tabuleiro
desenvolvido com base na
geometria sagrada.

O tabuleiro do oráculo deixa
qualquer leitura mais  fácil ,
clara e  f luída.

info@projetodespertar.org
oraculodacura

ENCONTRE
RESPOSTAS COM A

MAGIA DO
TABULEIRO DO

ORÁCULO DA CURA

Dani  Duarte  trabalha com
curas espirituais  há mais  de 15
anos.
Ela é  brasileira e  morou na
Austrália  e  Reino unido,
buscando nestes  lugares a
conexão para canalizar  esta
ferramenta.


