CRISTINA MOREIRA - CONSULTAS DE ASTROLOGIA & TAROT
www.PeaceCodice.com
www.facebook.com/PeaceCodice
MARCAÇÕES:
Consultas ONLINE com partilha de écran
ou PRESENCIAIS na zona de Monchique, Algarve
Cristina Moreira: 966747775
peacecodice@gmail.com

CONSULTAS DE ASTROLOGIA:
Muito eficazes na ajuda ao auto-conhecimento oferecendo perspectiva
em tempos de mudança, quando há decisões importantes a tomar,
quando a vida parece deixar de fluir, ou simplesmente
proporcionando um panorama geral sobre a Jornada da Vida.
Ao identificar padrões emocionais ou de comportamento, potenciais
talentos e desafios em diferentes áreas da vida e ao integrar essa
informação de forma consciente na experiência pessoal, abre-se uma
porta para o potencial evolutivo único em cada indivíduo.
Para todas as Consultas de Astrologia é necessário indicar a hora, data
e local de nascimento.
Todas as consultas começam com uma entrevista pessoal que ajudará
a providenciar um contexto mais apurado para a leitura, focando nos
temas principais a abordar.
As leituras de Astrologia serão gravadas e o ficheiro de áudio será
fornecido após a mesma.
Se desejar oferecer uma Leitura de Astrologia ou Tarot a um familiar
ou amigo poderá fazê-lo através de Cartões de Oferta disponíveis.

CONSULTAS DISPONÍVEIS ( valores para Portugal ):

* LEITURA DE MAPA NATAL - 60 €
Um olhar profundo à missão e jornada pessoal da sua vida através da
análise do Mapa Natal ( aproximadamente 60 min )
* LEITURA DE CICLO DE VIDA - 60 €
Entender o que se passa no presente momento e ano corrente
integrando os Trânsitos Astrológicos, Ciclo de Eclipses e o Mapa de
Progressões ( aproximadamente 60 min )
* LEITURA DE MAPA NATAL + CICLO DE VIDA - 85 €
Um olhar profundo à missão e jornada pessoal da sua vida através da
análise do Mapa Natal juntando o que se passa no presente momento
e ano corrente ao integrar os Trânsitos Astrológicos, Ciclo de Eclipses
e o Mapa de Progressões ( aproximadamente 90 min )
*LEITURA DE MAPA NATAL INFANTIL - 45 €
( para crianças até aos 12 anos )
Dirigido aos pais que desejam conhecer mais profundamente os
potenciais talentos / desafios indicados no Mapa Natal da criança no
sentido de apoiar à educação dos seus filhos ( aproximadamente 40
min)

* LEITURA DE RELACIONAMENTO - 120 €
Destinada a casais, membros de família, parceiros de negócio ou
amigos, oferece um olhar profundo às dinâmicas de relacionamento
integrando a Sinastria – a comparação dos dois Mapas Natais; o Mapa
Compósito – o mapa do relacionamento como uma entidade - e
respectivos Ciclos de Vida ( aproximadamente 90 min )

* LEITURA DE RETORNO SOLAR - 40 €
( um presente de aniversário original! )
Todos os anos por ocasião do nosso aniversário, o Sol retorna ao grau
astrológico exacto em que se encontrava na altura do nascimento. A
leitura do mapa para esse preciso momento revela os temas que
estarão mais presentes durante a próxima jornada de um ano à volta
do Sol até ao próximo aniversário ( aproximadamente 30 min )
* LEITURA DE LOCAIS DE PODER - 40 €
( está a planear viajar ou mudar de casa para outra região do mundo? )
Quando nos deslocamos pela superfície do globo há locais que nos
afectam de diferentes maneiras. Esta leitura revela as influências de
um novo local no seu Mapa Natal ( aproximadamente 30 min )
*
LEITURAS DE TAROT
Para consultar as cartas é necessário formular uma questão precisa
em relação ao tema a abordar.
* CRUZ CÉLTICA - 45 €
10 cartas, oferece um panorama geral sobre qualquer situação
* CRUZ SIMPLES - 35 €
5 cartas, oferece resposta a uma pergunta específica

MARCAÇÃO DE CONSULTAS
Cristina Moreira: 966747775
peacecodice@gmail.com
www.PeaceCodice.com

Para consultas por Skype o pagamento poderá ser efectuado através
de MBWay ( 966747775 ) ou transferência bancária para a seguinte
conta:
Cristina Moreira
Bankinter
NIB: 0269 0158 00204 5207 9964
Ao dispôr para qualquer informação adicional.
Amor e gratidão,
Cristina Moreira

