Jogo de Tarot

Consulta tarô cigano

A consulta esotérica com o tarot cigano ajudará você a entender melhor seu momento atual e
futuro e buscar

orientações sobre sua vida afetiva, espiritual, profissional, familiar, saúde, carreira e negócios.

Tire suas dúvidas sobre algum problema que esteja enfrentando e saiba quais as melhores
possibilidades de

escolha. O tarot cigano irá lhe ajudar a ver com clareza suas reais possibilidades diante das
questões

consultadas.
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Faça contato e receba gratuitamente orientação espiritual para abertura de caminhos e
limpeza energética e

também exercício bioenergético para proteção.

Pergunte sobre a consulta integrada com Tarô e radiestesia para equilíbrio energético e
emocional.

E-mail: claudia-morgado@vidaebemestar.com - tel. (11) 2215-4637 ou (11) 9 5373-2127

Atendimento presencial e à distancia - telefone, e-mail, skype, WhatsApp.
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Consulta completa com foco em todas as áreas da vida

Esta forma de consulta é indicada quando você necessita de uma orientação mais abrangente
do seu momento atual e futuro e das possíveis escolhas e possibilidades nos diversos setores
da sua vida: financeiro, afetivo, negócios, viagens, trabalho, saúde, caminho espiritual ou
filosofia de vida.
Valor do investimento:
Consulta com duração de 1 hora R$ 83,00
Consulta com duração 30 minutos R$ 53,00

Consulta direcionada a um tema especifico (emergencial)

Este forma de consulta é indicada para quem tem urgência em tomar alguma decisão e
precisa de uma orientação rápida ou para quem já fez a consulta completa e surgiu algum fato
novo. Indicado para perguntas pontuais que precisam de esclarecimentos e orientações sobre
uma situação do momento.

Escolha um tema para ser abordado em sua consulta e faça até 3 perguntas após a leitura
inicial.

As perguntas são livres independente do tema escolhido.

Valor da consulta R$ 30,00 – tempo estimado da consulta 15 minutos
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Consulta por e-mail
Esta forma de consulta é indicada para quem precisa de respostas rápidas para suas questões
e não tem tempo de agendar uma consulta por telefone ou para quem está fora do Estado de
São Paulo ou ainda para quem prefira ter sua consulta documentada.

Nesta Consulta, você receberá por e-mail um breve relato do momento atual e terá direito a
realizar 3 perguntas.

Valor da consulta R$ 83,00

IMPORTANTE:

Sua consulta será enviada por e-mail em até 3 dias úteis da comprovação do pagamento.

Para realizar a consulta, Informar nome completo, data e local de nascimento, juntamente
com suas 3 perguntas. Quanto mais objetiva for a pergunta mais assertiva será a resposta.

Para maior sigilo, sua resposta será enviada em arquivo Word ou em bloco de notas.
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Horário de atendimento:
De segunda a sábado – dás 11 até 21horas

As consultas deverão ser previamente agendadas conforme disponibilidade de horário.

Dentro do Horário de atendimento, havendo disponibilidade de agenda sua consulta poderá ser
realizada imediatamente após a confirmação do pagamento.

Você poderá fazer seu agendamento por telefone ou por e-mail.

Contatos

E-mail : Claudia-morgado@vidaebemestar.com

Telefone: (11) 2215-4637 (NET) ou
(11) 9 5373-2127 TIM
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Procedimentos para realizar a consulta:
- Escolha a forma de consulta
- Efetue o pagamento conforme a consulta escolhida (depósito em conta ou Pag Seguro)
- Envie o comprovante de pagamento por e-mail ou ligue informando sobre o pagamento.
- Sua consulta somente será realizada após a confirmação do pagamento.

Formas de pagamento:

Depósito bancário e PAG SEGURO (Promoção parcelamento em 2 vezes sem juros para
consulta de 1 hora)

Banco Itáu

Agência 0047 – C/C 62843-3
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Caixa Econômica Federal

conta poupança – agência 0243 – C/C 00107590-3

Banco Bradesco

conta poupança - agência 0119-8 - C/C 1013679-2

Favorecido: Cláudia A. Morgado

PAG SEGURO (Promoção parcelamento em 2 vezes sem juros para consulta a partir de 1
hora)
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Informações Gerais:
Na consulta completa de até 1 hora ou 30 minutos , caso a consulta termine antes do tempo
estimado, não haverá sobra de créditos em minutos para consultas futuras.

Para consultas por e-mail, você ainda poderá esclarecer alguma dúvida referente as questões
consultadas.

Na consulta por tema especifico as perguntas são livres independente do tema escolhido.
Você poderá presentear alguém com uma consulta, basta informar o nome da pessoa que irá
realizar a consulta.
Tudo o que for falado em consulta será tratado de forma confidencial e sigilosa.

Cláudia Morgado

Taróloga e Terapeuta da Alma
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