
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEGUE LISTA CITADA, PARALELAMENTE, NOS VÍDEOS DO CANAL ASTROMILENIO (NÃO 

FOI CORRIGIDO. ESTÁ, EXATAMENTE, COMO RECEBI: 

DESDOBRAMENTOS DE ODÚS COM RELAÇÃO AOS OUTROS ODÚS. 
 
1+1 = o consulente está com dividas ou emprestou dinheiro a alguém e não irá receber (verificar 
qual das situações está ocorrendo) 
1+2 = o consulente possui divida em vidas passadas , e trouxe nesta vida presente (deve-se fazer 
ebó) 
1+3 = o consulente está com divida com orisa Exu 
1+4 = o consulente está em estado de guerra  devido a dividas , está sendo ameaçado, pois não 
tem como pagar suas dividas  
1+5 = [o consulente emprestou dinheiro e não irá receber] 
1+6 = o consulente terá uma mudança de casa , emprego devido as suas dividas  
1+7 = os consulentes adquiriu dividas devido a doenças (com ele, ou mesmo em familia e não 
consegue saldar) 
1+8 = o consulente está com divida espiritual (está com guerra com o próprio ori) 
1+9 = poderá haver separação em família devido as dividas adquirida pelo o consulentes  
1+10 = o consulente está desequilibrado devido a dividas  
1+11 = o consulente terá uma surpresa (terá que cultuar o ancestral) 
1+12 = os consulentes tem ou terá divida com a justiça 
1+13 = este odu é dramático relaciona que um irmão poderá matar a outra devido a uma divida 
não pago (verificar soluções)  
1+14 = está caída está dizendo que poderá um amigo matar outro por causa de uma divida não 
saldada . 
1+15 = o consulentes terá uma cobrança  de divida inesperada( ou seja alguma divida antiga que 
virá a tona )  
1+16 = o consulente com muito sacrificio conseguirá sanar todas as suas dividas  
 



 

 

Obs.: independentemente de toda as formas apresentadas e interpretadas, o babalorixá ou 
yalorisa deverá  sempre usar os odus confirmativos , para não haver tipo de duvida ou equivoco 
em relação ao consulente .... 
O ODU MEJI OKO EM RELAÇÃO COM OS OUTROS ODUS  
 
2+1 = o consulente está com o antepassado cobrando 
2+2 = a morte está no caminho do consulente  
2+3 = o consulente   tem dupla personalidade devido a influencia de Exu tem vários caminhos em 
sua vida mas não se decide  
2+4 = o consulente agrediu alguma divindade  
2+5 = o consulente tem problemas financeiros de vidas passadas  
2+6 = o consulente está impaciente (impaciência causada pelo o odu) 
2+7 = o consulente se for gêmeos e se por acaso um dos dois tenha morrido ele terá que cultuar 
o que morreu 
2+8 = o consulente está com o ori indeciso, embora seus caminhos estejam prósperos ao mesmo 
tempo ele quer algo ele já não quer mais  
2+9 = a  mãe do consulente morreu quando ele nasceu 
2+10 = se o consulente não se organizar perdera tudo em duplicidade  
2+11 = a morte persegue o consulente (antepassado) 
2+12 =  o consulente almeja a vitória , mas tudo está contra ele  
2+13 = este odu é dramático relaciona que os gêmeos se odeiam e um poderá matar o outro 
(verificar soluções) 
2+14 = fala que um amigo poderá matar um dos gêmeos (verificar soluções) 
2+15 = um dos gêmeos morreu e virá buscar a outra parte ( verificar soluções ) 
2+16 = o consulente só terá prosperidade nos negócios se as decisões forem tomadas aos 
domingos  
OBS: independentemente de todas as formas apresentadas e interpretadas o babalorixá ou 
yalorisa deverá sempre usar os odus confirmativos para não haver nenhum tipo de duvida ou 
equivoco em relação ao consulente . 
RELAÇÃO  DO ODU OGUNDA COM OS DEMAIS ODUS 
 
3+1 =  o consulente está devendo mais do que ganha , por isso acaba entrando em conflito com 
ele mesmo. 
3+2 = o consulente  agrediu o orixá Exu  
3+3 = devido a sua própria intriga poderá haver separações e traições 
3+4 = o consulente tem vícios do álcool  
3+5 = o consulente tem dinheiro, mas é como se não tivesse pois entra por uma mão e sai por 
outra sem que o mesmo perceba (deverá fazer ebós) 
3+6 = o consulente está extremamente irritado, pois ele quer que ocorra mudança em sua vida 
devido a sua teimosia  que não está ocorrendo 
3+7 = o consulente foi vitima de um feitiço feito com Exu, onde o mesmo está provocando intrigas 
e brigas (fazer ebos e oferendas) 
3+8 = o consulente está em guerra com o próprio destino 
3+9 = o consulente está com intrigas familiar 
3+10 = alertar o consulente que poderá haver uma separação, aconselha-se para que o mesmo 
tenha paciência enão se separe , pois será uma fase passageira. 
3+11 = o consulente está com intrigas com seus antepassados (ex. alguém morreu e deixou uma 
herança e está dando trabalho para o consulente receber , então o mesmo fala , xinga é a onde 
entra em conflito com o antepassado) 
3+12 = o consulente tem ou terá intrigas com a policia  
3+13 = este odu é dramático, fala de dois irmãos que brigarão até poderá sair morte devido a 
intriga de mulher( amiga , esposa etc.) 
3+14 = este odu é dramático, falas de 2 amigos brigarão e um tentará matar o outro 



 

 

3+15 = o consulente está doente e está em busca de sua saúde e entra em conflito com ele 
mesmo 
3+16 = o consulente tem sucesso só que não sabe aproveitar  
 
OBS: independentemente de todas as caídas apresentadas e interpretadas, o babalorixá (a) 
deverá sempre usar os odus confirmativos para que não haja nenhuma duvida ou equivoco em 
relação ao consulente . 
RELAÇÃO COM O ODU YROSSU COM OS DEMAIS ODUS  
 
4+1 = o consulente está em guerra devido ao vicio (divida de vicio ou jogo, drogas ,álcool, 
mulheres etc)... 
4+2 = o consulente tem vícios devido a vidas passadas  
4+3 = o consulente tem vícios devido a influencia de Exu 
4+4 = se o consulente estiver pretendendo ir viajar, aconselhe que não vá espere 8 dias pois ao 
contrário não dará certo 
4+5 = o consulente tem vícios em jogo de azar 
4+6 = o consulente viajará e a mesma será tumultuada 
4+7 = o consulente adquiriu alguma doença material devido o vicio 
4+8 = o consulente  tem caminhos abertos , embora seja muito indeciso o mesmo não poderá 
deixar passar as oportunidades  
4+9 = o consulente está em guerra familiar (conflito) devido aos seus vícios  
4+10 = se o consulente se organizar conseguirá recuperar o que perdeu  
4+11 = o consulente terá surpresas (confirmar no jogo com os odus confirmativos , se estão 
surpresas são boas ou ruim) 
4+12 = o consulente está com os caminhos abertos com vitória  
4+13 = o consulente devido ao vicio perdeu a honra, dignidade e nobreza. 
4+14 = este odu é dramático, fala-se que um amigo poderá matá-lo devido ao vicio (ex. divida de 
drogas, etc..) 
4+15 = se o consulente não parar com os vícios de drogas , com certeza ele morrerá  
4+16 = os caminhos do consulente estão abertos para o sucesso, mas o mesmo é muito 
acomodado 
 
OBS: independentemente de todas as formas apresentadas e interpretadas , o babalorixá (a) 
deverá sempre usar os odus confirmativos para que não haja  duvida ou  equivoco em relação ao 
consulente ... 
 
RELAÇÃO DO ODU OSE COM OS DEMAIS ODUS  
 
5+1 = A consulente tem doenças espirituais causadas por (Exu, sangó,ou oya confirmar qual dos 
ambos) 
5+2 = a consulente é ya abiku ou seja ela já abortou (expontâneo) 
5+3 = a consulente tem sorte financeira devido a influencia de exu 
5+4 = a consulente tem caminhos abertos e prósperos mas não sabe aproveitar . 
5+5 = a consulente tem problemas graves ginecológicos (material) fazer ebó e oferendas para ya-
mi. 
5+6 = a sorte da consulente está mudando (verificar se a mudança é para o bem ou para o mal) 
5+7 = a consulente tem dinheiro, mas quase nunca consegue realizar seu objetivo (problema 
espiritual) 
5+8 = a consulente tem o ori ola (properidade) 
5+9 = a consulente é uma mãe coruja (ya-mi) ou o homem está no poder negativo de ya-(mi) 
5+10 = a consulente está grávida ou teve criança recentemente  
5+11 = a consulente já abortou 
5+12 = a consulente terá uma causa ganha na justiça 



 

 

5+13 = a consulente é portadora de uma doença contagiosa sexualmente transmissível . 
5+14 = este odu é dramático intriga de duas mulheres, poderá causar morte de uma das 
envolvidas 
5+15 = a consulente está muito doente  
5+16 = a consulente tem muita sorte 
 AGORA VAMOS RELACIONAR O ODU OSE NO JOGO DE UM HOMEN COM OS DEMAIS 
ODUS  
 
5+1 = o consulente tem sorte nos seus negócios  
5+2 = o consulente tem problemas com ancestrais , deverá cultuá-lo para que tenha a sorte  
5+3 = a sorte do consulente encontra-se nas mãos do orisa Exu, e osoiyn o mesmo deverá 
cultuar um dos dois (verificar no jogo). Para que tenha sorte . 
5+4 = o consulente irá viajar e sua viajem será próspera 
5+5 = o consulente terá 
 
sorte total 
5+6 = o consulente terá mudança em sua vida com muita sorte  
5+7 = o consulente terá perca de dinheiro 
5+8 = o consulente terá muita prosperidade em sua vida 
5+9 = a mãe do consulente é superprotetora que de vez de ajudar acaba atrapalhando a vida do 
filho 
5+10  =o consulente será pai 
5+11 = o pai concordou com um aborto , ou a sorte está nas mãos dos ancestrais (deve cultuar) 
ver com os odus confirmativos  
5+12 = o consulente se tiver alguma causa na justiça com certeza ganhará , caso o mesmo não 
tenha , significa que terá vitória em todas as coisas que fizer 
5+13= o consulente terá sorte em relação a terras (compras) 
5+14 = o consulente está doente , mas terá a sua cura  
5+15 = o consulente brigará com uma mulher da familia  
5+16 = o consulente terá muita sorte em jogos de azar (aconselhe a jogar)  
 
OBS: independentemente  de todas as formas apresentadas e interpretadas, o babalorixá ou 
yalorisa deverá sempre usar os odus confirmativos para que não haja nenhuma duvida ou 
equivoco em relação ao consulente . 
O ODU OBARA RELACIONADO COM OS DEMAIS ODUS 
 
6+1 = o consulente  está querendo uma mudança em sua vida deve muito e quer pagar aos 
poucos . 
6+2 = o consulente não é confiavel devido a sua dupla personalidade . 
6+3 = o consulente quer que haja mudança em sua vida ele está insatisfeito (ele é muito 
acomodado) 
6+4 = se o consulente mudar terá todos os caminhos abertos . 
6+5 = Haverá mudança na vida do consulente com muita sorte  
6+6 = haverá mudança radical na vida do consulente (verificar em qual aspecto) pois obara fala 
de uma mudança que é a morte  
6+7 = haverá mudança na vida do consulente com perca  
6+8 = haverá mudança na vida do consulente com prosperidade  
6+9 = o consulente está com problemas em familia (mãe e filho ou marido e mulher)  
6+10 = haverá mudança na vida do consulente com devolução 
6+11 = haverá mudança negativa na vida do consulente (verificar qual é o aspecto) com os odus 
confirmativos  
6+12 = haverá mudança na vida do consulente com vitórias (final de sofrimento). 
6+13 = o consulente está doente , mas haverá cura para a sua doença  



 

 

6+14 = o consulente não deve comprar briga de nimguém, pois se o fizer poderá acarretar a sua 
morte . 
6+15 = o consulente terá mudanças em sua vida com  sucesso  
6+16 = o consulente terá final de sofrimento irá prosperar na vida  
OBS: independentemente de todas as formas apresentadas e interpretadas o babalorixá e 
yalorisa deverá sempre usar os odus confirmativos para que não haja nenhuma duvida ou 
equivoco em relação ao consulente . 
O ODU ODY EM RELAÇÃO COM OS OUTROS ODUS  
 
7+1 = o consulente está sofrendo calunia devido a dividas ou cobranças (verificar quais aspectos) 
7+2 = o consulente está doente , só que a doença é espiritual devido a vidas passadas ou seja 
carma ( fazer ebós) 
7+3 = o consulente está doente devido a influencia de exu, pois exu está vivendo a vida do 
consulente . 
7+4 = o consulente terá perca na vida em qualquer aspecto devido ao seu vicio( drogas, 
jogo,álcool) 
7+5 = o consulente terá perca de dinheiro, sorte , sentimental etc,,, 
7+6 = o consulente sofrerá uma traição com mudanças (trabalho, amizades e familia (confirmar 
com os odus confirmativos)). 
7+7 = o consulente está num período de traição calunia e perca de tudo (fazer ebó para renascer) 
7+8 = o consulente terá perca de personalidade ou seja poderá até ficar louco 
7+9 = o consulente foi vitima de um feitiço (ajé) neste caso o feitiço foi feito por um homem  
7+10 = o consulente devido a desorganização em sua vida , perderá prestigio, honra,nobreza( 
alertar o consulente que poderá ocorrer separação entre namorados ou mesmo entre familia . 
7+11 = o consulente está sobre a influencia de um ikuorun devido a um ajé (feitiço) o mesmo 
pensa em suicídio (aconselhar fazer ebó urgente) 
7+12 = se o consulente tiver uma causa na justiça com certeza ele perderá , se não estiver 
cuidado com injustiça de outras pessoas . 
7+13 = falar para o consulente tomar cuidado pois alguém, muito próximo a ele irá morrer 
(amigos, familia e etc..) 
7+14 = o consulente está com alguma doença grave podendo ocorrer até a morte  
7+15 = o consulente terá uma dimafação e perca de nobreza, causado por uma mulher. 
7+16 = o consulente terá do sucesso (emprego, bens materiais e valores) sofrerá uma difamação 
muito grande ... 
 
OBS: independentemente de todas as formas apresentadas e interpretadas pelo babalorixá é 
yalorisa deverá sempre usar os odus confirmativos para que não haja nenhuma duvida ou 
equivoco em relação ao consulente . 
 
RELAÇÃO DO ODU EJOGBE EM RELAÇÃO COM OS ODUS 
 
8+1 = A mentira para o consulente é  um fator muito negativo , deverá parar de mentir, senão 
prosperará 
8+2 = o consulente é gêmeo e o outro por sua vez já morreu e está chamando-o para orum 
8+3 = o consulente está sendo comandado por exu por isto ele é uma pessoa muito indecisa 
8+4 = o consulente é muito medroso, isto é fator muito negativo em sua vida  
8+5 = o consulente tem um ori ola (cabeça da prosperidade) mas o mesmo precisa  Ter cuidado 
com perca de amor, pois ele é muito possessivo. 
8+6 = o ori do consulente está pedindo uma mudança (verificar em qual aspecto) 
8+7 = o ori pede para o consulente cultuar a terra ou seja dar oferendas a terra e cultuar o orixá 
omolu. 



 

 

8+8 = a morte está acompanhando o consulente , embora a morte não seja para ele e sim para 
as pessoas que o rodeiam e também fala que tem uma pessoa que está doente e está sugando 
sua força espiritual (pedir para o mesmo afastar-se da pessoa que estiver doente) 
8+9 = o ori do consulente avisa que a mãe do mesmo é tão coruja que acaba atrapalhando a vida 
do filho, pois a família precisa daquele ori 
8+10 = o ori está cobrando do consulente a recuperação de tudo que foi perdido, mas a pessoa é 
muito acomodada (preguiçoso) 
8+11 = o antepassado do consulente (egungun) pede para ser cultuado, se o consulente estiver 
doente poderá morrer  
8+12 = o consulente se envolve em brigas alheia, onde os que estão brigando ficam numa boa e 
ele que tentou apaziguar sai por ruim (aconselhe a não se envolver com brigas de ninguém). 
8+13 = o ancestral do consulente é nobre  
8+14 = avisar o consulente que haverá morte em familia, mesmo que não haja ninguém doente a 
mesma pode ser de repente causada por desastre, assassinatos e etc... 
8+15 = o consulente deverá fazer ebós e bori urgentemente, pois a morte está no seu caminho 
8+16 = o consulente terá falência em seus negócios 
RELAÇÃO DO ODU OSSA COM OUTROS ODUS 
9+1 = se o consulente estiver brigado com a mãe perderá tudo o que conseguir, pois se for ao 
contrário prosperara muito na vida  
9+2 = relaciona com antepassados, ou quer dizer que na familia do presente, o pai foi filho e a 
mãe foi filha no passado. 
9+3 = as grandes mães (yamis) estão atrapalhando a vida do consulente virulentamente mexer 
com exu e yamins 
9+4 = o caminho do consulente está sendo bloqueado por yamim 
9+5 = o consulente está em uma influencia total de yamim devido a ajé feito por mulher, cuidado 
com brigas em familia ou o mesmo está tendo problemas com a mãe. 
9+6 = o destino do consulente está parado devido a influencia de yamim (fazer banho+ ebó obara 
) para cortar a influencia negativa 
9+7 = o consulente foi vitima de um ajé , feito por uma mulher (amiga, namorada, ex. esposa e 
etc..) perderá tudo e com o decorrer poderá até se suicidar. 
9+8 = fala que o consulente  está com insônia, pesadelos, dor de barriga , impotência sexual e se 
for mulher com problemas de menstruação e ginecológicos  
9+9 = fala que o consulente tem a familia como carma (deverá fazer ebos e bori) 
9+10 = refere-se que yamim está virulenta em cima do (a) consulente , mas não contra ele e sim 
contra seus filhos tomar muito cuidado não deixar a criança usar roupa escura (vermelho, preto) e 
fazer ebos, caso o consulente esteja grávida tomar cuidado para que ela não perca o bebe, neste 
caso deverá ser feito os ebos na mãe, pois a criança se encontra no ventre. 
9+11 = alertar ao consulente que haverá morte em familia (mesmo que não haja nimguém 
doente, poderá ser repentino) 
9+12 = o consulente sofrerá uma injustiça feita por uma mulher, questão judicial (ex.: pensão , 
separação) 
9+13 = alguém está desejando a morte do consulente  

9+14 = no caso de mulher diz que a mesma é ya biku ou seja ela já fez aborto provocado, se for 
homem ele é abiku 
9+15 = a (o) consulente são infeteis. 
9+16 = diz que o consulente terá que louvar as gueledes (ancestrais femininos) para que ele 
possa prosperar na vida  
RELAÇÃO DE OFU COM OUTROS ODUS 
10+1 = o consulente está desorganizado devido a dividas e o mesmo perdeu o equilíbrio . 
10+2 = a consulente teve filho quando estava se iniciando de orixá e a criança nasceu com asé 
do orisa da mãe (by asé ou seja nascido com asé do orisa) 
10+3 = o consulente tem 3 caminhos próspero para seguir                      , só que não sabe qual é 
(ele está em duvida do quer fazer) 



 

 

10+4 = os caminhos do consulente estão totalmente abertos , mas o mesmo não consegue 
encontrar o seu caminho 
10+5 = mulher a mesma já abortou filhos (provocado) 
             homem precisa renascer para prosperar na vida (fazer ebó de renascimento) 
10+6 = o consulente terá uma boa mudança , com devolução 
10+7 = O (a) consulente perderá a esposa (o) devido a Ter um amante, se for casado (está caída 
liga também as amizades falsas e separação devido a ajé) verificar qual caso responde . 
10+8 = o consulente está tendo perda de memória (deverá fazer bori) 
10+9 = a mãe é super protetora e quer viver a vida do filho 
10+10 = o consulente está com a vida totalmente desorganizada , por isso perdeu tudo e está 
perdendo, se não fizer ebó não irá recuperar . 
10+11 = o consulente está em fase muito negativa, devido a doenças e ajés, fazer ebos e se Não 
fizer poderá até se suicidar.(está caída fala de suicídio) 
10+12 = o consulente está no fim de um sofrimento, terá muita vitória na vida . 
10+13 = o consulente está em estado de guerra com algum amigo, tomar cuidado para não haver 
morte . 
10+14 = o consulente está com doença contagiosa  (deverá tomar cuidado pois se o mesmo não 
fizer ele morrerá). 
10+15 = fala de uma morte repentina para o consulente , mesmo sem estar doente( ex: derrame , 
infarto e etc...) 
10+16 = o consulente terá recuperação de tudo que perdeu e terá recuperação na sua saúde se o 
caso FOR ESTE . 
  RELAÇÃO DO ODU OWORIN COM OUTROS ODUS  
 
11+1 = o consulente está desesperado devido a dividas , que poderá chegar até o suicídio. 
11+2 = o ancestral do consulente voltou em sua familia  
11+3 = o consulente está com uma grande influencia de ikuorun, onde o mesmo está vivendo a 
sua vida , e também fala que o consulente agrediu uma divindade  
11+4 = diz que o consulente é viciado e deverá tomar cuidado com acidentes fatais devido ao 
vicio. 
11+5 – refere-se que o (a) consulente é ABIKU, YABIKU ou EMERE  
11+6 = o consulente terá uma boa supressa (isto é se está caída for no futuro, se abrir o jogo do 
mesmo refere-se a uma mudança drástica em sua vida , podendo ser até a morte).  
11+7 = o consulente está doente devido a um feitiço 
11+8 = o ancestral do consulente está cobrando uma oferenda  
11+9 = o consulente está tendo insônias , pesadelos, devido a influencia de um ikuorun da sua 
própria familia , chegando até ao suicídio  
11+10 = o consulente terá boas supressas se for organizado 
11+11 = o consulente está com uma influencia muito forte de um ikuorun, onde o mesmo poderá 
chegar se incorporar passando por orisá e o mesmo podem se suicidar  
11+12 = o consulente está com uma causa na justiça, alerta-lo de que terá uma supressa ruim 
11+13 = o consulente está com uma doença contagiosa (morte)  
11+14 = deve-se alertar o consulente que devido a sua fase negativa não procurar ninguém, pois 
pode gerar uma briga entre ele e um amigo e um dos dois morrerão . 
11+15 = o consulente foi vitima de um feitiço (ajé) feito por uma mulher, que está querendo a sua 
morte . 
11+16 = confirma –se a morte do consulente (verificar soluções) 
INDEPENDENTE DE TODAS AS FORMAS APRESENTADAS E INTERPRETADAS , O 
BABALORISA OU YALORISA DEVERÁ USAR O BOM SENSO , USAR OS ODUS 
CONFIRMATIVOS PARA QUE NÃO HAJA NENHUMA DUVIDA OU EQUIVOCO EM RELAÇÃO 
AO CONSULENTE  
RELAÇÃO DO ODU EJILASÉBORÁ COM OUTROS ODUS  
 



 

 

 
12+1 = o consulente irá conseguir pagar todas as suas dividas (final de sofrimento)    
12+2 = o consulente é gêmeo e a outra parte morreu e está cobrando um culto a ele para Ter 

vitória  

12+3 = o consulente está no caminho da prosperidade  
12+4 = o consulente é viciado e poderá ser preso  
12+5 = o consulente terá vitória com sorte (jogar em jogo de azar) 
12+6 = o consulente terá uma mudança radical com uma grande vitória 
12+7 = o consulente sofrerá uma grande calunia devido uma fofoca (intrigas)  
12+8 o consulente está com medo de tomar decisões (fazer bori e  ebó) 
12+9 = o consulente nunca poderá falar mal de nenhuma mulher , tem que estar sempre de bem 
com elas. Caso ao contrário não prosperará em sua vida . 
12+10 = o consulente irá recuperar tudo o que ele perdeu 
12+11 = o consulente agrediu alguma divindade , por isso não está prosperando (verificar qual, e 
fazer ebó e oferendas) 
12+12 = terá vitória em todos os sentidos em sua vida  
12+13 o consulente está doente e terá vitória sobre a mesma  
12+14 o consulente está lutando contra a morte e ele vencerá a morte cuidada com amigos 
falsos. 
12+15 = falar para o consulente Ter cuidado com inimigos ocultos  
12+16 = o consulente terá vitória em tudo o que fizer com muito sucesso . 
 
13+1 = alguém está desejando mal do consulente devido a uma divida  
13+2 = a consulente está gravida e deverá fazer ebó se não a mesma poderá morrer quando a 
criança nascer. 
13+3 = o consulente está doente (espiritual) devido a exu, fazer ebó e depois ir ao médico 
13+4 = o consulente está com os caminhos fechados devido a vícios  
13+5 = a morte persegue o consulente (verificar soluções) 
13+6 = o consulente está doente e luta contra a mesma para haver uma mudança de doente para 
sadio. 
13+7 = o consulente sofrera difamação, calunias o que acarretará a perca da honra, prestigio e 
emprego. 
13+8 = o consulente teu um ori nobre (descendência de grande reis da terra) sangue nobre 
perante os orixás  
13+9 = O (a) consulente está com uma doença espiritual causada por yamim( na parte 
reprodutora)  
13+10 = o consulente está doente , devido a desorganização em sua vida (stress, stafa ) 
13+11 = o consulente está com  influencia de ikuorun, podendo chegar a morte . 
13+12 = o consulente terá vitória sobra a doença 
13+13 = o consulente está doente e poderá morrer  
13+14 = o consulente tem um amigo que o trairá , cuidado para não matar o outro. 
13+15 = o consulente está em conflito com o pai, cuidado com morte entre ambos  
13+16 = o consulente está doente e tentará o suicídio. 
 
ESTE ODU SÓ PODERÁ SER LIDO QUANDO ELE APARECER APOS A PRIMEIRA CAIDA ( 
CASO ELE APAREÇA  NA PRIMEIRA CAIDA ELE SÓ FALA QUE O CONSULENTE MORRERÁ 
( NÃO FAÇA NADA POIS O BABALORISA TOMARÁ A CULPA) . 
 
RELAÇÃO DO ODU OTORUPON COM OS DEMAIS ODUS  
 
14+1 = o consulente morrerá por causa de uma dividas (tomar cuidado com a morte)  



 

 

14+2 = o consulente poderá vir a morrer por causa de uma desavença com o seu ancestral *(o 
ancestral morreu com  muita raiva do consulente)  
14+3 = o consulente deve evitar festas pois o consulente esta em estado de guerra por causa de 
exu .... 
14+4 = o consulente tem os caminhos abertos mas é como se ele não estivesse pois ele é 
medroso e isto levará ele para a morte ( pois neste caso o medo é um fator muito negativo) 
14+5 = o consulente está em poder de uma mulher e morrera por amor  
14+6 = o consulente é muito metódico pois ele quer ser 100% e não admite erros (deve lembrá-lo 
que só Deus é 100%) 
14+7 = o consulente contrairá uma doença que o levará para a morte  
14+8 = haverá morte devido a loucura  
14+9 = haverá morte devido a uma mulher  
14+10 = haverá morte devido a desorganização 
14+11 = o consulente tentará suicídio devido a influencia de Ikuorun 
14+12 = o consulente se matará devido a uma grande injustiça 
14+13 =o mesmo está com doença contagiosa e tentará se matar  
14+15 = o consulente se matará por uma mulher  
14+ 16 = morte confirmada. 
 
15+1 = o consulente tem uma divida que matará a mãe ou parente  
15+2 = o irmão (a) do consulente está querendo buscá-lo para estar junto (neste caso só é lido 
quando o consulente é gêmeo) 
15+3 = o consulente matara o amigo por causa de uma mulher  
15+4 = o consulente sofrerá uma emboscada  
15+5 = o consulente está jogando a sua sorte fora por causa de vingança  
15+6 = o consulente quer se mudar de sua casa por causa de uma morte  
15+7 = se o consulente estiver em contato com doente ele morrerá  
15+8 = ifá esta falando para iniciar o consulente com muita urgência para salvá-lo da morte . 
15+9 = morte na familia do consulente (é uma mulher)  
15+10 = o consulente está jurado de morte  
15+11 = o consulente é emere (ele esta se atrapalhando com o seu poder) 
15+12 = o consulente será preso e morrerá na cadeia 
15+13 = o consulente perderá tudo por causa de sua fama  
15+14 = o irmão matará ele por causa de uma mulher  
15+15 = o consulente morrerá por assassinato  
15+16 = o consulente morrerá por causa de uma herança  
 
O BABALORISA NÃO PODERÁ LER ESTE ODU SE ELE APARECER NA PRIMEIRA CAIDA 
POIS ESTE ODU ESTA FALANDO DE MORTE CERTA, SE ESTE ODU APARECER NA 
SEGUNDA CAIDA ELE PODERÁ SER LIDO (USE O BOM SENSO) 
RELAÇÃO DO ODU IRETE COM OS DEMAIS ODUS  
 
16+1 = o consulente terá que se esconder por causa de uma divida de morte  
16+2 = o consulente perderá um filho por causa de vícios  
16+3 = o consulente está em guerra por causa de exu  
16+4 = o consulente é viciado e será preso por causa de amigos  
16+5 = a sorte do consulente o levará para a morte  
16+6 = o consulente perderá tudo para sair ganhando mais  
16+7 = o consulente morrerá por causa de uma mentira  
16+8 = o babalorixá deverá iniciar o consulente urgente por causa de uma morte em familia  
16+9 = o consulente terá uma morte na sua familia (será a mãe do consulente) 
16+10 = a desorganização levara o consulente a se suicidar  
16+11 = o ancestral do consulente está muito próximo para levá-lo para orum  



 

 

16+12 = o consulente perderá tudo na justiça  
16+13 = o consulente se estiver  acamado ele morrera e se não estiver ele deverá fazer ebó e 
bori para afastar a morte  
16+14 = o consulente matará a mulher por causa de uma separação  
16+15 = o consulente viu a morte e ele o perseguira , o mesmo deverá fazer um etutu (com 200 
igbi, 200 orogbos , 200 obi, e 200 agulhas para ele renascer)   
16+16 = o consulente tem muita sorte e dinheiro , ele possui o asé do dinheiro ...ele morrerá 
muito rico.  
  
 
 
 


