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Sobre o Dirigente
Monge Tai Yin Yi, Carlos Gonzaga, é um dos guardiões da

linhagem taoísta dos 9 Dragões da Montanha Kunlun.

Iniciou seus estudos aos 4 anos de idade, sendo

ordenado como monge aos 14 anos pelo mestre Chan

Zi Yi da 68ª geração Jiulong Kunlun.

Tem graduação em Música pela Universidade de São

Paulo e especialização em fisiologia pela Universidade

de Toronto, onde foi pesquisador por 5 anos na área de

Medicina Chinesa e Saúde. Posteriormente,

foi professor convidado na pós-

graduação em faculdades de

medicina no Brasil e no exterior,

além de trabalhar em núcleos

de saúde.

É iniciado na arte das

Flautas e escuridão

sagradas do povo

Quéchua pelo Xamã

Inca Léo Ancco,

estuda as artes

espirituais Maia-Tolteca

com o abuelo Don

Carlos Castillejos e as

artes e mistérios das

divindades nas plantas de

poder sob supervisão do

juremeiro Filippo Garrone.
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Tai Nei Zang
Massagem energética nas estruturas do corpo

Manipulação na coluna e nas articulações para a limpeza dos bloqueios, alívio de

dores e alinhamento global do corpo. R$200,00.

Qi Nei Zang
Massagem profunda no intestino e nos órgãos

Manipulação das artérias, veias e sistema nervoso que auxiliam no processo de

regulação do intestino, do fluxo de sangue nos órgãos e na liberação de traumas.

R$300,00.

Dao Qi
Emissão de energia

Auxilia a regular os centros energéticos do corpo e pode ser aplicada para acessar

vidas passadas e processos de expansão de consciência. R$400,00.

Yao Zhen Ming
Práticas de relaxamento, sonho e transe por energização

Revela pontos do corpo desprotegidos, acalma ansiedade e ajuda a regular as

glândulas principais, além de auxiliar tratamentos de disfunção do sistema

nervoso e motor. R$500,00.

As terapias podem utilizar-se de recursos de tratamentos com dietas específicas,

posturas de dormir, chás ou ervas, emplastros e exercícios. As terapias não

suspendem tratamentos em andamento, para isto é necessário acompanhamento

de um médico.

Medicina Tradicional Chinesa - Yào 药
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Karsai Nei Zang
Massagens e desbloqueio de fluxo corporal

Massagem nas artérias e veias que ajuda a regular o fluxo de sangue no corpo

todo, melhora a circulação nas pernas, no ovário, útero, ajudar a tratar bexiga

caída, impotência e incontinência urinária. R$400,00.

Mulheres Grávidas e/ou Lactantes
Terapias para saúde do bebê e preparar o corpo para a concepção, reabilitação

pós-parto e reativação da produção de leite nos seios se necessário. Valor sob

consulta.
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Ars Videncia - Shén yù -神谕
Oráculo, Numerologia, Astrologia Chinesa e Cálculo de Datas Propícias

Oráculo (I Ching – Yi Jing)
Utilizado para a orientação nos aspectos da vida e dos processos que necessitam

de atenção e cuidado.

Mu - Orientação Geral

Mostra como a energia caminha no universo gerando e dissolvendo as

situações na vida de todos os seres. R$200,00 por consulta de uma hora.

Bu – Casco de Tartaruga

Conhecido também como oráculos circulares, fecham de forma global os

acontecimentos e direcionam os caminhos. Necessário encomenda prévia e

prazo de até uma semana para conclusão.

10 Troncos

Fecham um assunto acerca dos 10 aspectos da vida: pessoal, familiar,

relação com o governo, conexão com o céu, com o passado, relações

amorosas, relação com o passado, saúde, local onde se mora, trabalho e

finanças. Desta forma consegue-se encontrar onde algo está bloqueando,

e compreender o por quê de algo, tendo as ferramentas para dissolver as

estagnações. R$300,00

12 Ramos

Utilizado para projetar um assunto para o futuro respondendo a pergunta:

“o que acontece se ...”, explicando os motivos de algo ter a tendência de

seguir estes padrões e dando as soluções e conselhos para resolver os

impasses quando possível. R$400,00.



9
Mosteiro Taoista de Arraial d´Ajuda

Lista de Serviços 2019

Numerologia Chinesa

Luz da Vida (Ming Li)

Numerologia para mapear os ciclos de repetição dos acontecimentos.

R$200,00.

Astrologia Chinesa – Bazi

Quatro Pilares do Destino

Necessário agendamento prévio com, no mínimo, uma semana de

antecedêcia. R$ 250,00 por mapa.

Mapa da Sorte

Revela nossa facilidade em conseguir fortuna, as maneiras de como

trabalhar para se obter sucesso, as dificuldades e os cuidados que

precisamos ter nas escolhas em como guiamos a formas de trabalhar, de

lidar com os colegas de trabalho e de receber e doar ajuda no caminho

para se obter ou perder bens materiais, podendo assim atingir

prosperidade da forma mais saudável possível nesta vida.

Mapa da Saúde

Revela os meridianos de acupuntura que temos mais e menos fortes, os

melhores alimentos para consumo, os melhores tipos de exercício para

manutenção da saúde e cuidados que precisamos ter para obter

longevidade.

Mapa de Relacionamento

Revela os pontos fortes e fracos que temos a nos relacionar e como

podemos utilizar nossas qualidades e defeitos para dar espaço para o

nosso coração e ainda sentir o coração do outro sem perder o afeto. Este

estudo pode incluir sinastria, a comparação dois ou mais mapas.
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Mapa das Profissões e Pilares de Boa Sorte

Mapeia de forma geral, a partir da nossa energia de nascimento, as

melhores formas de trabalho para desenvolver nossas habilidades ou

sanar as deficiências, além de calcular os melhores momentos para se

mudar de trabalho, profissão, cargo, etc.

Astrologia Chinesa – Ming Yi

Carta da Vida

Estudo profundo utilizando-se dos dados de nascimento para encontrar

caracteres relativos a natureza do espírito, a natureza do kharma

(acontecimentos) e a herança de família (motivos que levaram o espírito a

nascer naquela família) e desta forma dar um norte para as pessoas que

perderam o sentido da vida ou precisam de um norte de como proceder com

as padrões que sempre se mostram causando danos ao nosso bem estar.

Necessário agendamento prévio com, no mínimo, uma semana de

antecedêcia. R$200,00.

Cálculo de Data Propícia

Voltado para encontrar os melhores dias e horários para realizar atividades

como conversas importantes, fechar negócios, casamento, iniciar construções

ou reformas, fazer mudanças, instalar feng shui ou iniciar jornadas. Necessário

agendamento prévio com, no mínimo, uma semana de antecedêcia. R$80,00.
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Fēngshuǐ⻛⽔

Visita ao Imóvel
Serão feitas mensurações, descarga energética dos ambientes para realinhar os

fluxos e sugestões de mudança da posição de objetos para trabalhar

terapeuticamente a casa e o ambiente. R$ 350,00 por imóvel, mais despesas de

locomoção, e, caso a casa não possua planta baixa, valor adicional de R$200,00

para confecção da mesma.

Harmonização de Casas Residenciais Térrea
Realização de mapas de astrologia chinesa dos moradores, instruções de posição

de cabeceira de cama, especialização dos ambientes como técnicas para abrir os

caminhos e um estudo do terreno construído. R$25,00 o metro quadrado.

Desprogramação de energia pesada de Ambientes
Para os locais onde há acúmulo de energia negativa, onde houve incêndio, morte,

matadouro, cemitério ou possessão espiritual e poltergeists (fenômenos

sobrenaturais). Valor a ser calculado.

Harmonização de Imóvel Comercial Térreo
Incluindo no valor mapas do proprietário, instruções de posição de mesa de

escritório, especialização dos ambientes e um estudo aprofundado dos padrões

que podem auxiliar a fluir os aspectos de prosperidade, evitar acidentes e

organização geral. R$40,00 o metro quadrado.

Terapias de ambientes e casas , trata-se das artes de harmonização de ambientes,

casas, terrenos, escritórios, consultórios, jardins, túmulos, templos e igrejas.
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Harmonização de Jardins
Utilizando-se de formas das constelações das estrelas, cálculos de astrologia,

materiais decorativos e utilitários, pode-se criar um local para dispersar energia

pesada, recarregar as baterias e ter princípios terapêuticos ativados. R$15,00 o

metro quadrado.

Mapeamento de Terrenos e Espaços Abertos
Mapeando o terreno se pode encontrar as águas subterrâneas, as formas de

preservar e aplicar as nascentes, rios, os locais bons para se construir, plantar, fazer

templos ou locais de trabalho espiritual, cemitério, estudar as energias disponíveis

no terreno, formas de poder e suas aplicações e como criar uma profunda

harmonia com a natureza. R$600,00 por hectare.

Templos, Igrejas e Locais de Espiritualidade
Estudando e especializando o terreno ou o local já construído se pode aprimorar a

estrutura para captar a energia das estrelas e das dos seres celestiais. Desta forma

o trabalho pode ser aprimorado e acolhido também pelo ambiente ao redor.

R$60,00 o metro quadrado.

Demais Serviços
Necessário consulta para orçamento e, caso a mesma seja presencial, taxa

adicional de R$ 350,00 a ser paga previamente.
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