
PREVISÕES DO TARÔ PARA 12 MESES FEITAS PARA  

X. T. 

DATA DE NASCIMENTO: __/__/____ 

 

MAIO /2011 

AMOR 
Este mês você poderá envolver-se em algum triângulo amoroso e ficar dividida 
entre duas pessoas. Nestes momentos, é natural que a insegurança 
predomine, pois o medo de tomar a decisão errada certamente surgirá. A saída 
é ouvir o seu coração e assumir os riscos da escolha que fizer. Lembre-se de 
que toda escolha pode ser revista, enquanto a indecisão e o medo paralisam e 
trazem a estagnação para a vida. 

 
TRABALHO 
Momento de grande inspiração e criatividade no setor profissional. Aproveite 
para plantar as sementes do novo e não se deixe contaminar pelo medo de 
trilhar outro caminho. Muitas vezes, a dúvida surge, e é preciso decidir entre a 
razão e o coração, Por mais difícil que seja, há um momento em que não há 
como adiar a decisão. Procure ouvir sua intuição para que ela lhe ajude a optar 
pela escolha mais acertada e depois desapegue daquilo que ficar para trás. 

 
SAÚDE 
Todo o poder está com você este mês. Sua energia estará bastante elevada e 
você terá força e disposição para dar conta de todos os seus projetos. Será o 
momento de finalização de qualquer situação difícil que você esteja 
vivenciando nesta área da vida. E a serenidade irá predominar. 

 
RELACIONAMENTOS 
Uma energia muito positiva estará predominando este mês em seus 
relacionamentos. A generosidade estará prevalecendo nesta dimensão de sua 
vida.  Você será levada a ajudar os outros, mas também receberá a 
cooperação daqueles a quem oferecer sua solidariedade. 

 

SORTE E PROSPERIDADE 
Cuidado com as finanças este mês, para que elas não sofram um abalo, pois 
há chances de que isto aconteça. Despesas inesperadas poderão ocorrer, por 
isso mesmo, é essencial que você se mantenha estritamente dentro de seu 



orçamento. Mantenha-se dentro dos limites da realidade. Aguarde um melhor 
momento para investir ou fazer gastos que não sejam essenciais.  
 
 
JUNHO/2011 

AMOR 
Este será um período em que você precisará manter o autocontrole, não se 
deixando dominar pela impaciência ou o sentimento de frustração, quando a 
realidade não se adaptar ao seu desejo. Esperar pacientemente pelo momento 
certo em que a vida trará a realização de seus sonhos, é um grande 
aprendizado,  e, quando é realizado, resulta numa postura mais sábia e 
madura diante da vida. 
 

TRABALHO 
O sentimento predominante em você nesta área da vida será o de sacrifício. 
Mas este é um sacrifício que você própria acaba se colocando em função de 
escolhas ou atitudes. O momento pede uma reflexão profunda sobre o que 
precisa ser mudado para que você deixe de sentir assim. Desenvolver a 
capacidade de renovar, transformar e lidar com esta dimensão da vida de uma 
nova maneira pode ser a saída.  
 
 
SAÚDE 
A atitude mais aconselhável para você durante este mês, no que diz respeito à 
saúde, é cultivar a fé e a confiança nas energias cósmicas. Quando fazemos a 
nossa parte e nos mantemos firmemente conectados com o divino, ele sempre 
supre as nossas necessidades, pois sabe exatamente do que precisamos para 
ser felizes.  Evite preocupar-se em demasia com as questões materiais, confie 
que a graça divina sempre lhe proverá. 

 
 
RELACIONAMENTOS 
Movimentação nesta dimensão da vida está configurada. Novas amizades e 
contatos sociais surgirão, pois você estará mais aberta e disposta a renovar 
seus relacionamentos. Não tenha medo de se aliar a pessoas aventureiras, que 
não temem as mudanças, pois esta influência lhe será benéfica, já que pode 
ampliar sua esfera de atuação. 

 
 
SORTE E PROSPERIDADE 



Seu emocional poderá se desestabilizar este mês e você se sentirá insegura 
quanto à sua prosperidade material. Fique atenta e observe cuidadosamente 
suas emoções, assim poderá perceber se estes sentimentos são frutos de 
medos irracionais e inconscientes, que não têm uma base na realidade. 
Combata-os utilizando a razão. 

 

JULHO//2011  

AMOR 
As questões afetivas exigirão de você este mês, um exercício de reflexão, 
profunda. Volte-se para dentro de si e procure encontrar em seu coração as 
respostas necessárias para que você vivencie a paz e a harmonia nesta 
dimensão da vida. É importante ter em mente que o que desejamos precisa ser 
construído por nossas ações. E elas devem ser guiadas, acima de tudo, pela 
intuição. Novas idéias devem direcionar suas expectativas.  

 
TRABALHO 
As atitudes serenas, ditadas pela intuição e por sua sabedoria interior, deverão 
guiar suas ações no trabalho durante este mês. A postura mais sensata é a 
receptividade ao que a vida lhe trouxer, sem ansiedade ou precipitação. Evite 
as ações guiadas pelo emocional e busque, acima de tudo, optar pelo que lhe 
faz feliz.  

 
SAÚDE 
Evite resistir aos acontecimentos inesperados e aos imprevistos da vida, pois o  
conflito emocional por resistir ao que acontece, pode trazer desequilíbrios para 
a sua saúde.  É fundamental ter em vista que as mudanças são naturais e 
aceitá-las como algo positivo, que traz crescimento interior, é o primeiro passo 
para não se desestabilizar. 
 
 
RELACIONAMENTOS 
Uma mudança de padrão estará acontecendo em você no que diz respeito aos 
relacionamentos. Você estará mais propensa a manter a serenidade e não 
reagir de modo irônico nas divergências, evitando atitudes das quais se 
arrependa depois. Isto é muito positivo, pois indica que você estará em busca 
de uma postura mais madura nesta dimensão da vida e colherá os frutos deste 
novo modo de agir. 
 
 
 
SORTE E PROSPERIDADE 



A vontade de se arriscar em novos empreendimentos e na busca de uma maior 
segurança material, estará bastante ampliada em você neste mês. Embora 
algum receio esteja presente, o impulso para tentar novas possibilidades não 
deve ser reprimido. Ele é o que nos move para o crescimento e a evolução. 
Seu poder mental estará em alta e isto lhe ajudará a tomar decisões sensatas. 

 
 
AGOSTO/2011 
 
AMOR 
Neste mês, o desejo de vivenciar um relacionamento afetivo que lhe transmita 
segurança e estabilidade vai predominar em você. Cuidado com o autoritarismo 
e a inflexibilidade, e para não querer impor ao parceiro sua própria maneira de 
ser. Caso esteja só, o excesso de exigência pode dificultar a concretização de 
um relacionamento. 

 
TRABALHO 
Insegurança, falta de autoconfiança e sentimentos negativos como a raiva e a 
impaciência, estarão presentes em você este mês e precisarão ser 
conscientemente controlados, caso contrário poderão gerar problemas para 
você nesta dimensão da vida. Não espere a aprovação do mundo a todas as 
suas ações, ame a si mesma antes de tudo e o resto virá como conseqüência. 
 
 
SAÚDE 
Você poderá sentir alguma alteração em sua vitalidade física durante este mês. 
Mas saiba que se isto acontecer, será resultado de excesso de atividades, 
portanto, mantenha-se alerta e não exagere nas atividades sejam elas 
profissionais ou de lazer. Reserve sempre um tempo para repor suas energias. 
 
 
RELACIONAMENTOS 
Um astral bastante positivo vai predominar nesta dimensão de sua vida durante 
este mês. Os conflitos e as divergências poderão ser resolvidos com 
tranqüilidade. As parcerias também estarão favorecidas, portanto, aproveite 
este momento para realizar planos e projetos para os quais você precise da 
cooperação de outras pessoas. 

 
SORTE E PROSPERIDADE 
As mudanças que você deseja ver realizadas nesta dimensão da vida, serão 
materializadas graças às suas iniciativas. A autonomia para fazer acontecer 
aquilo que deseja estará em alta, mas lembre-se de agir sempre de modo 



estratégico, planejado, sem precipitação ou impulsividade. Utilize seu potencial 
criativo para criar novas oportunidades de crescimento material. 

 

SETEMBRO/2011 

AMOR 
A energia da dúvida e da indecisão estará predominando neste setor de sua 
vida. Algo inesperado poderá acontecer, como você se apaixonar 
repentinamente e ter receio de arriscar-se ou, ao contrário, deixar de gostar de 
alguém e sentir insegurança na hora de tomar a decisão de um rompimento. 
Ouça seu coração, siga o que ele lhe apontar, e assuma a responsabilidade 
por sua escolha, pois este é o principal atributo da maturidade. 
 

TRABALHO 
Nesta área da vida o emocional estará um tanto desequilibrado, você poderá 
se desestabilizar com facilidade e medos e inseguranças poderão prevalecer. A 
receita para este momento é relaxar, e permitir-se viver momentos de prazer e 
diversão, em que você deixe de lado as preocupações por algum tempo. 
 
 
SAÚDE 
Este é um momento favorável para você colher os frutos de suas atitudes, em 
relação à sua saúde. Portanto, se você cuidou adequadamente de seu corpo e 
de suas emoções, poderá vivenciar agora uma fase das mais positivas, em que 
o equilíbrio e a serenidade serão predominantes É preciso lidar com esta 
questão de modo realista, entendendo que a qualidade da vida é resultado 
direto de nossas escolhas.  

 
RELACIONAMENTOS 
Equilíbrio e harmonia serão a tônica predominante em suas relações este mês. 
Isto porque você estará atuando de modo totalmente racional, sem deixar as 
emoções predominarem. O senso de justiça e a imparcialidade guiarão todas 
as suas ações e isto certamente se refletirá na atitude das outras pessoas. 
 
 
 
 
 
SORTE E PROSPERIDADE 
Criatividade é a palavra de ordem este mês, para que você possa conseguir 
ampliar as chances de crescimento material.  Não se apegue a velhos hábitos 
apenas por segurança. Organização, planejamento e iniciativa são 



fundamentais para se ter sucesso em qualquer projeto. E estas qualidades 
estarão presentes em você de forma abundante nesta fase. 

 

OUTUBRO/2011 

AMOR 
As mudanças no setor amoroso estarão sendo ativadas. E elas serão resultado 
de uma profunda transformação, que você vivencia. As transformações 
exteriores são a conseqüência natural de um processo interno. Por isso será 
imprescindível manter a plena atenção em seus sentimentos e nas emoções 
que você experimentar. A possibilidade de um novo ciclo nesta dimensão da 
vida está colocada. 
 
 
TRABALHO 
Você estará mais sensível e emotiva este mês, e a tendência será ter 
dificuldades nas relações com as pessoas no ambiente de trabalho. Procure 
relaxar e acalmar suas emoções, para que os conflitos possam ser evitados. 
Não se deixe abalar pelas atitudes alheias, mantenha o foco em seu próprio 
equilíbrio. 
 
 
SAÚDE 
Sua saúde estará em equilíbrio este mês se você conseguir manter-se 
consciente e agir de racional diante dos problemas, sem deixar que as 
emoções predominem. Você poderá receber ajuda de pessoas amigas para 
ampliar ainda mais o seu bem estar, através da indicação de terapias que lhe 
ajudem a manter sob controle o nervosismo. 
 
RELACIONAMENTOS 
Este será um período em que seu senso de independência estará ainda mais 
acentuado. Portanto, será difícil para você esperar por decisões alheias no 
momento de resolver problemas. A tendência principal será você assumir as 
rédeas das situações e querer as soluções rapidamente. Mas, esta atitude 
poderá gerar problemas de relacionamento, pois nem todos estarão dispostos 
a aceitar isto. Tente equilibrar sua vontade com a dos demais, para que a 
harmonia predomine. 

 
SORTE E PROSPERIDADE 
A energia da instabilidade estará predominando em sua vida durante este mês. 
Você conseguirá manter suas finanças equilibradas se manter rigidamente sob 



controle seus gastos. Assim, ainda que imprevistos surjam, terá condições de 
superá-los mais facilmente sem colocar em risco sua segurança material . 

 

NOVEMBRO/2011 

AMOR 
Um redirecionamento em seus sentimentos e emoções acontecerá este mês. E 
ele trará como conseqüência a conquista do equilíbrio nesta dimensão da vida 
que é o amor. Finalmente você vivenciará uma fase de harmonia e ela será 
resultado de sua segurança interior.  
 

 TRABALHO 
A estrela da sorte estará brilhando para você no setor do trabalho neste 
período. O Universo estará disposto a conspirar para que você alcance todas 
as suas metas. O sentimento predominante será o do desejo cumprido e a 
satisfação pela realização de um sonho. Está configurado um período de 
satisfação e alegrias, de realizações de sonhos e projetos. Ele representa a 
recompensa pelos esforços empreendidos. 

 
SAÚDE 
Para manter o equilíbrio neste mês, é essencial que você se permita ter 
momentos de relaxamento e deixar de lado as preocupações por algum tempo 
todos os dias. Experimente a prática da meditação, pois ela é uma ótima 
ferramenta para você poder ouvir sua intuição, o melhor guia com que você 
poderá contar no momento de tomar decisões significativas. Você poderá ser 
desafiada a melhorar e a aperfeiçoar seus projetos, e aprender a valorizar o 
próprio instinto de competição e a própria ambição. 

 

RELACIONAMENTOS 
Cuidado com o excesso de apego, pois isto poderá lhe fazer sofrer, caso se 
concretize a possibilidade de afastamento de pessoas do seu circulo de 
convivência. Às vezes, isto é inevitável. Por essa razão, precisamos estar 
preparados para superar a saudade mesmo que seja difícil.  
 
 
 
 
SORTE E PROSPERIDADE 
As ações voltadas para o aumento da prosperidade não encontrarão um 
terreno fértil este mês. Por essa razão, você precisará dominar sua impaciência 



e deixar que o astral mude, para obter os resultados desejados. Se necessitar 
de recursos para algum novo projeto, terá de aguardar, pois eles dificilmente 
serão obtidos este mês. 

 

DEZEMBRO/2011 

AMOR 
Conflitos emocionais tendem a predominar em sua vida afetiva este mês. O 
medo e a insegurança precisarão ser enfrentados e superados pois, na maior 
parte das vezes, serão apenas reflexo de suas emoções, sem qualquer base 
na realidade. Não deixe a negatividade predominar, caso contrário, você 
poderá colocar em risco a chance de ser feliz. 

 
TRABALHO 
Esta será uma ótima fase para você no que diz respeito a seus objetivos 
profissionais. As chances de que você tenha seus talentos e capacidades 
reconhecidos, são muito grandes. Mas lembre-se, é preciso que você tenha 
total confiança em seu poder, pois só assim conseguirá transmitir aos outros a 
real dimensão de sua capacidade. Expresse plenamente seu potencial criativo. 
 
 
SAÚDE 
Sua saúde estará em equilíbrio este mês, porque você vai colaborar para isto, 
adotando uma postura mais serena, onde a ansiedade estará sob controle. 
Aproveite este momento para refletir sobre a maneira como você vem lidando 
com a vida, e quais as mudanças que precisa realizar em si mesma para que 
se mantenha sempre em harmonia, tanto física quanto emocionalmente. 
 
 
RELACIONAMENTOS 
Alegria, realização e momentos de muita paz estão previstos este mês, nesta 
dimensão de sua vida que são os relacionamentos com amigos e familiares, 
bem como as relações sociais de um modo geral. Todos estarão dispostos a 
lhe proporcionar o apoio que você necessitar para aventurar-se em busca da 
materialização de seus sonhos.  
 
 
SORTE E PROSPERIDADE 
Você vai estar dominada por uma vontade de dar uma virada na vida, alcançar 
maior estabilidade material e certamente conseguirá dar os primeiros passos 
neste sentido, já que a capacidade de planejar e concretizar objetivos não lhe 



faltará. Aproveite este período para empreender ações efetivas na conquista de 
sua segurança financeira. 
 

 
JANEIRO/2012 
AMOR 
Você poderá viver um momento difícil este mês na vida afetiva. Algum fato 
repentino e inesperado poderá lhe causar decepção e abalar sua segurança 
emocional. Nestes momentos, é essencial se lembrar de que nada dura para 
sempre, nem as experiências boas, e tampouco as ruins. Por mais difícil que 
seja, procure superar logo as dificuldades e seguir em frente. 
 
 
TRABALHO 
Um novo padrão se materializará em sua vida profissional este mês. Se você 
vinha ansiando por mudanças radicais nesta dimensão da vida, as chances de 
que elas aconteçam são grandes. De qualquer modo, mesmo que elas sejam 
inesperadas, não se deixe dominar pela insegurança. As mudanças lhe trarão a 
possibilidade de ampliar os horizontes de sua atuação. 
 
 
SAÚDE 
Sua vitalidade estará plena neste período, e nada conseguirá abalar seu bem 
estar físico neste momento. Aproveite esta fase abençoada e mantenha em 
alta o otimismo e a alegria, pois eles são sentimentos essenciais para que 
possamos garantir um astral sempre elevado e uma saúde perfeita. 

 

RELACIONAMENTOS 
Novas amizades e contatos profissionais poderão surgir este mês em sua vida, 
principalmente porque você estará propensa a realizar mudanças em seu 
círculo de relações. Romper com padrões anteriores na vivência de 
relacionamentos será a tônica predominante neste momento. O principal 
desafio é desenvolver a capacidade de lidar com as pessoas de forma realista, 
sem expectativas exageradas, que só levam a decepções. 
 
 
SORTE E PROSPERIDADE 
Este mês, o excesso de preocupação com o futuro poderá perturbar você. 
Liberte-se deste medo, cultivando a fé e a confiança na abundância do 
Universo. Acredite que todas as sementes que você plantar, gerarão frutos. 
Este é um passo essencial para que seus objetivos sejam alcançados. A 
ansiedade, ao contrário, tende a bloquear o fluxo natural da vida. Fique atenta 



porque a sorte poderá bater à sua porta trazendo uma situação promissora de 
realização no plano material.  

 

FEVEREIRO/2012 

AMOR 
Um grande anseio de viver uma nova etapa nesta dimensão da vida estará 
presente em você. E, ela poderá de fato ser concretizada, se você estiver 
disposta a se arriscar e fazer acontecer aquilo que você deseja. A realização 
amorosa é uma conquista que precisa ser construída a partir de atitudes 
corajosas. Esqueça experiências negativas do passado e olhe para o futuro 
com confiança. 

 
 
TRABALHO 
Mudanças tenderão a ocorrer neste setor durante este mês. Lembre-se de que 
toda mudança traz insegurança e inquietação, mas não se deixe dominar por 
elas, o importante é manter o equilíbrio sejam quais forem as circunstâncias 
que a vida apresente. Se você anseia dar uma virada radical neste setor, o 
momento é agora. As mudanças podem vir mesmo que você não busque 
conscientemente por elas, e se isto acontecer agradeça, pois elas virão como 
uma oportunidade para o seu amadurecimento. 
 
 
 
SAÚDE 
Ansiedade, preocupações, raiva, são sentimentos negativos que podem 
desestabilizar sua saúde. E é natural, visto que você estará vivenciando uma 
fase de muitas transformações, em que o emocional estará fortemente 
mobilizado. Portanto, atue conscientemente para evitar que eles predominem. 
Procure formas de relaxar e diminuir a tensão. Pois as questões mais 
prementes da vida só podem ser resolvidas de modo adequado quando nos 
encontramos em equilíbrio. 

 
 
 RELACIONAMENTOS 
O equilíbrio é a energia predominante este mês em seus relacionamentos. 
Você estará mais inclinada a agir de modo racional, sem deixar que as 
emoções se sobreponham à razão. Tato e diplomacia estarão presentes em 
você e isto certamente vai contribuir para a harmonia das relações. Exerça sua 
capacidade de liderança e guie os demais, quando isto se fizer necessário. 
 



 
 
SORTE E PROSPERIDADE 
Não repita erros do passado no que diz respeito às suas finanças. Se você 
sofreu algum tipo de prejuízo por ações impensadas, abandone as lembranças 
negativas e concentre-se em uma nova forma de lidar com esta área de sua 
vida. Calma, serenidade e reflexão antes de agir, constituem a melhor defesa 
contra os erros. Evite os gastos inúteis e concentre-se apenas nos necessários.  

 

MARÇO/2012 

AMOR 
Você estará propensa a agir de modo impaciente e irritadiço na vida afetiva 
neste período. Controle seus impulsos para não se arrepender depois. Se a 
impaciência tiver como base o comportamento do parceiro, é hora de aprender 
a aceitá-lo como ele é, ao invés de fazer cobranças. Não deixe que a frustração 
das expectativas que você nutre a respeito do outro, a impeça de enxergar as 
qualidades que ele certamente possui. Aprender a aceitar a realidade que não 
temos o poder de mudar, é a chave para ser feliz. 
 
TRABALHO 
Momento de tranqüilidade na esfera profissional, em que tudo se encaminhará 
sem turbulências ou novidades. A sua atitude em relação ao tema trabalho este 
mês, será menos voltada para a ação e mais para a reflexão. Interiorização é a 
energia predominante, e este exercício será muito importante para que você 
possa entrar em contato com sua intuição, pois ela é sempre o seu melhor 
guia. 
 
 
SAÚDE 
A criatividade é chave para você materializar os objetivos que visem ampliar a 
sua saúde. Deixe esta energia fluir com confiança e crie novas oportunidades 
de atrair o equilíbrio e o bem estar para a sua vida. Quanto mais você 
expressar sua essência em qualquer situação da vida, mais felicidade, paz e 
harmonia sentirá. 

RELACIONAMENTOS 
Este mês você estará mais propensa ao recolhimento e a solitude, e não 
sentirá muita vontade de interagir com as pessoas. Respeite este seu momento 
e faça com que as outras pessoas também aceitem isto como um direito seu, 
sem se magoarem. 
 
 



SORTE E PROSPERIDADE 
Mudanças estão configuradas este mês nesta dimensão da sua vida. Um novo 
ciclo se iniciará, e todas as dificuldades que você experimentou chegarão 
finalmente ao fim, pois uma nova etapa muito mais positiva poderá agora se 
materializar. Mas, lembre-se que a mudança exterior sempre é um reflexo das 
mudanças internas. Isto significa que você passará a adotar um novo padrão 
de atitude no que diz respeito a esta dimensão da vida. 

 
 
ABRIL/2012 

AMOR 
Este mês você poderá vivenciar um triângulo amoroso, e ficar dividida entre 
duas pessoas. Se isto acontecer, será necessário lembrar que a maturidade 
pressupõe pagar o preço que for necessário por nossas escolhas. Mas também 
é fundamental não esquecer que toda escolha pode ser revista, caso se mostre 
equivocada. A vida é mudança permanente e nada é imutável e definitivo, 
portanto, não é preciso encarar cada escolha como se fosse uma questão de 
vida ou  morte. 

 
TRABALHO 
Esta será uma fase em que você estará mais autoritária na relação com as 
outras pessoas no trabalho. Fique atenta para não exagerar na dose e exigir 
dos demais uma perfeição impossível de se alcançar. A flexibilidade é uma 
qualidade essencial para garantir a harmonia em qualquer relacionamento 
entre seres humanos.  

 
 
SAÚDE 
Atitudes imaturas e impulsivas podem abalar sua saúde este mês. Não se 
deixe dominar pela vontade de correr riscos, pois o espírito de aventura poderá 
tomar conta de você neste período. Se isto acontecer, mantenha o controle de 
seus impulsos para não atrair problemas que prejudiquem seu bem estar. 
 

 
RELACIONAMENTOS 
Seu poder nas relações será total este mês. Você poderá obter das pessoas 
próximas todo o apoio que necessitar, pois elas estarão dispostas a lhe ajudar 
a manifestar seus talentos no mundo. Poderá ocorrer uma reconciliação onde 
houve um rompimento, e também será possível um encontro ou um acordo de 
negócios, uma vez que nesse momento a energia das parcerias estará 
altamente favorecida. 



 
 
SORTE E PROSPERIDADE 
Muita disciplina e uma grande dose de auto-controle são as atitudes mais 
recomendadas para este mês no que diz respeito à sua estabilidade financeira. 
Para manter a estabilidade e a prosperidade que você deseja, é preciso 
controlar qualquer tendência ao consumismo. 


