


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu cawminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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Quando estiver pronto para ver o significado de uma carta vá à pági-
na correspondente e leia a interpretação e o simbolismo da carta. 

A sua intuição vai dar-lhe orientação personalizada adicional, por 
isso, quando ler, preste atenção aos seus pensamentos e sensações. 

O seu corpo também vai reagir quando estiver a ler uma verdade inte-
rior — vai reconhecê-la como tal através de sinais físicos como calafrios, 
suspiros, arrepios ou “memória do fato”.
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• Alimentação e Fome 

• Amor Não Correspondido 

• Anjos 

• Árvores 

• As Artes 

• Ásia 

• Atlântida 

• Bebé 

• Bíblico 

• Cavaleiro 

• Celta 

• Confiança e Fé 

• Cônjuge 

• Egito 

• Escriba ou Escritor 

• Espiritualidade e Religião 

• Figuras de Autoridade 

• Finanças 

AS CARTAS DO ORÁCULO
• Fobias 

• Galáctico 

• Greco-Romano 

• Guerras e Batalhas 

• Índio Norte-Americano 

• Lições e Dádivas 

• Mãe 

• Masculino–Feminino 

• Monge ou Freira 

• Navios 

• Órfão 

• Pai 

• Partir ou Viajar 

• Perdão 

• Perseguição e Inquisição 

• Prisão ou Escravatura 

• Quinta 

• Relação Kármica 

• Sabedoria 

• Saúde 

• Sumo Sacerdote 
  ou Sacerdotisa 

• Transportes 

• Vida Amorosa 

• Vida em Comunidade 

• Votos 

• Xamã 
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ALIMENTAÇÃO E FOME 

Nas suas vidas passadas teve poucos ali-
mentos, o que o leva a comer em excesso e a 
acumular comida nesta encarnação. 

Poderá ter perturbações alimentares ou 
questões de peso porque associa a alimenta-
ção ao medo e não à fome. 

Tem receio de que não exista comida su-
ficiente no futuro, por isso poderá armaze-
nar alimentos. 

Também se serve de grandes doses e faz 
questão de comer tudo o que tem no prato 
«só para o caso» de um dia não ter comida 
suficiente. Para algumas pessoas, este pa-
drão também se aplica ao medo de não ter 
água suficiente para beber.  Muitas vezes, 
basta lembrar-se do padrão da vida passada 
para resolver esta questão. 

Compreenda que o passado terminou e 
que não vai repetir-se nesta vida. O objetivo 
deveria ser aprender com ele e depois liber-
tá-lo.  Deixe que os medos da privação se 
desvaneçam, uma vez que já não são neces-
sários. Esteja receptivo à abundância.

AMOR NÂO CORRESPONDIDO

Este carta indica que você teve uma ex-
periência dolorosa com um amor não cor-
respondido em uma vida anterior. 

Esta pessoa que também pode ser en-
contrado em sua vida atual. 

A experiência de amor não correspon-
dido pode agora ter um impacto negativo 
sobre você.  Talvez desconfie das intenções 
ou dúvidas de seu parceiro sobre se ele/ela 
quer ser monogâmico. 

Esses sentimentos de dúvida surgem na 
realidade atual. Mas as incertezas no amor 
também podem ser o resultado de eventos 
de vidas passadas. 

Neste caso, é difícil modelar com preci-
são ou curar as inseguranças inconscientes, 
a menos que você esteja ciente disto. 

Portanto, o ciúme e a necessidade de 
relacionamento, que é muito bom, pode 
vir a ser sabotada por você.  A terapia de 
regressão pode ser uma solução adequada 
para deixar no passado o que é do passado.
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ANJOS

Esta carta é um sinal de seus mentores 
protetores, que conhecem toda a sua alma e 
estão com você. 

Trabalham em cada fase da vida, você 
leva anjos com você para com seu aprendi-
zado nesta vida. 

Eles ajudam você a se preparar para a 
próxima etapa de sua vida. 

Você dirigiu e curou aqueles que você 
amou, assim como seus anjos fazem isso por 
você.

Como resultado, você tem um profundo 
amor pelos seus Mentores Protetores. Eles 
sabem todos os detalhes de sua vida e isso 
pode trazer importante memórias amigáveis 
que lembra-las  podem ajudar a curar sua 
vida atual.

ÁRVORES

Esta carta mostra que você tem um re-
lacionamento especial com as árvores. Nos 
tempos antigos, especialmente no celta e da 
Europa Oriental foram considerados como 
árvores sagrado. 

Os carvalhos predizem o futuro.

A casca do salgueiro é usada como re-
médio, talvez você saiba, e sentia-se espiri-
tualmente ligado às árvores. 

Passe mais tempo com as árvores , para 
acessar as memórias passadas e os remé-
dios que curam com as cascas das árvores.
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AS ARTES

Você é artístico e criativo e precisa dar 
vida a isso. Expressão.  É por isso que você 
escolheu esta carta. 

Também indica que era a arte em sua 
vida anterior, o que é uma declaração de 
seus talentos agora. 

Seus talentos apareceram sem treina-
mento adicional. 

Você é natural. Isso é importante mos-
trar nesta vida esse lado artístico. 

Você poderá dirigir para o trabalho ou 
um hobby esta expressão, a sua veia artistica, 
deixe brilhar este caminho.

ÁSIA

Uma importante vida passada da Ásia 
afeta sua situação atual. Na cultura asiática 
que aprendeu a unidade e sacrifício do in-
divíduo, mas as lições daquele período em 
sua vida agora deve ser equilibrada com a  
sua vida presente.

É possível que em sua vida durante esse 
período você tinha o hábito de reprimir 
suas emoções e sua mente. 

Mas nesta vida, é essencial que você es-
teja ciente de sua verdade lado de dentro. 

Você também será guiado por suas 
crenças e sentimentos expressar aberta-
mente às pessoas que você ama para apro-
fundar sua relações. 

Talvez tenha chegado a hora de uma 
viagem a um país asiático?
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ATLÂNTIDA

Sua vida passada na antiga Atlântida afe-
ta sua situação atual. Você traz uma longa 
lembração inconscientemente. 

Você sabe que é possível neste mundo 
Presente. Atlantida terminou tragicamente, 
talvez você tenha portanto, uma fobia do 
mar? 

Você os ama, mas prefere não nadar. É 
extremamente sensível aos problemas rela-
cionados com a corrupção de natureza polí-
tica nesta vida.

BEBÊ

A situação tem perguntas sobre uma 
criança em um certo nível. Seu inconscien-
te revelará a forma como um bebê está de-
sempenhando um papel em sua vida atu-
al. já recebeu um resposta na forma de um 
pensamento ou um sentimento.

Confie nesta informação, porque seu 
inconsciente devagar e de forma amigá-
vel te ajuda a lembrar as pessoas situações 
dolorosas para deixar ir. A princípio você 
pode achar que esta imaginando essa infor-
mação, mas se você juntar mais peças do 
quebra-cabeça através de sinais e memórias 
adicionais, você se sentirá familiarizado 
com “visão” de sua vida passada.

Esta carta pode dizer algo sobre você 
quando bebê, nesta ou em uma vida ante-
rior. Talvez quando bebê você tenha sofrido 
um trauma, se é um filho seu nesta vida.

Também pode descrever a paternida-
de nesta ou em vidas anteriores, seus sen-
timentos e pensamentos irão guiá-lo para 
que você possa perceber o significado es-
pecífico, vale a pena abrir um Registro 
Akashico e direcionar na sua vida.
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BÍBLICO

Ao ler sobre Jesus, Moisés e outros mem-
bros bíblico, quem sabe a história entende-
-os mais porque... Eu estava ali! Você foi um 
seguidor de Jesus e Moisés, se você viveu na 
Terra Santa. Você  pode ter levado uma vida 
junto com a vida de outros membros bíbli-
cos, o que resultado, as sãs interpretações re-
ligiosas tradicionais da Bíblia não são como 
uma verdade para você, em seu coração e 
alma, você sabe o que realmente aconteceu.  
É por isso que você tende a  seguir seu pró-
prio caminho religioso e espiritual.

Se você testemunhou a crucificação, 
você hoje  poderá ter que  lidar com as ci-
catrizes emocionais que através de eventos 
tão angustiantes e terríveis do seu querido 
professor.  Em resposta ao que você fechou 
para suas próprias visualizações espirituais 
(clarividência) e outros dons. 

Para voltar a ter contato com os presen-
tes que recebeu de Deus, com a ajuda da Bí-
blia para os personagens com quem mais se 
sente conectado.  Você perceberá que terá 
que perdoar seus pecados e continuar com 
sua vida espiritual.

CAVALEIRO

Uma vez cavaleiro, sempre cavalheiro. 
Esta carta mostra que você se sente dentro 
de um cavaleiro. 

Se você é um homem ou uma mulher 
nesta vida, tem o coração e mente de um 
cavaleiro. Muito provavelmente você sem-
pre fascinado pelas histórias e imagens do 
cavaleiros. 

Nos relacionamentos e gostaria de tra-
balhar para defender aqueles fracos e vul-
neráveis. Você pode escolher uma profissão 
na que assume o papel de protetor. 

É fundamental que apenas trabalhe 
para as organizações que você acredita ple-
namente dentro. 

Como cavaleiro, você é leal àqueles que 
merecem seu respeito, caso contrário não é 
feliz.
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CONFIANÇA E FÉ

O problema sobre o qual você tem uma pergunta hoje, está relacionado com o grau 
de confiança que você tem e o que você acredita.  Estas duas questões têm um impacto na 
sensação de realização, paz e alegria que você experimenta.

Se você descobrir que não confia em si mesmo e nos outros, e até a própria vida não é 
assim, a razão pode estar nas vidas passado. Esta carta também pode ser uma indicação de 
uma vida em que foram traídos por uma certa pessoa  e agora em sua vida atual desempe-
nha um papel.

Este também é o caso da fé que você tem no universo ou Deus. Olhe para as outras 
cartas que você aprendeu para entender o insights sobre por que algumas vidas podem ter 
impactado ou aumentar sua fé ou confiança.

Esta carta que você retirou para você, como um sinal de que você precisa confiar e 
acreditar que suas orações são ouvidas e atendidas. 

É verdade que se aprendeu com o passado, mas também é importante agora viver esta 
vida e não ser ofuscado pela dor de uma vida passada.

E se trata de confiança e fé em certas pessoas, então ouça seus  sentimentos, pois pode 
ser um sinal de alerta para você. 

Pode ser perdoado alguém para eventos em vidas anteriores, e siga sua orientação in-
terior para evitá-lo se você recebeu o aviso para desconfiar dessa pessoa.
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ABERTURA ORAÇÃO INICIAL

Após Ter Feito Relaxamento/Meditação
• “Peço ao meu ego que se afaste e que venha a mim a energia da humildade.”

• “Nós reconhecemos as forças da Luz, pedimos por orientação, direção, escla-
recimento e coragem para saber a verdade assim como ela é revelada pelo nosso 
mais alto bem e o mais alto bem de todos conectados a nós.”
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ORAÇÃO DE ABERTURA
ANTES DE LER SEUS PRÓPRIOS REGISTROS AKÁSHICOS

• “Em nome de Deus, da sabedoria e do livre arbítrio, tendo minha mente no presente 
e o amor incondicional no meu coração, hoje peço aos guardiões dos Registros Akáshicos 
que me deem permissão para entrar neste espaço sagrado em busca de conhecimento, cura 
e crescimento. 

A partir deste instante, os registros estão abertos.”   •“Ajude-me a conhecer (seu nome 
oficial) na luz dos Registros Akáshicos.”

 • “Ajude-me ver (seu nome oficial) através dos olhos dos Senhores dos Registros 
Akáshicos.“

• “Permitam-me a compartilhar a sabedoria e a compaixão dos Mestres, Guias, Prote-
tores, Anjos, Guardiões e Ente Queridos de (seu nome oficial) têm por mim.”
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Esta parte somente você deverá ler em voz alta:

• “Em nome de Deus, da sabedoria e do livre arbítrio, tendo minha mente no presente 
e o amor incondicional no meu coração, hoje peço aos guardiões dos Registros Akáshicos 
que me deem permissão para entrar neste espaço sagrado em busca de conhecimento, cura 
e crescimento. 

Também peço em nome de (nome do seu cliente), para que seja permitido que acesse 
este espaço sagrado em busca de conhecimento, esclarecimento, cura e crescimento. 

A partir deste instante, os registros estão abertos.”

Neste momento você tem que sentir que a energia muda.  É um momento sagrado.

Esta parte você e depois seu cliente deverão ler em voz alta:

• Ajude-me a conhecer (nome do seu cliente) na luz dos Registros Akáshicos.”

  •“Ajude-me ver (nome do seu cliente) através dos olhos dos Senhores dos Registros 
Akáshicos.“

•“Permitam-me  compartilhar a sabedoria e a compaixão dos Mestres, Guias Proteto-
res, Anjos, Guardiões e Ente Queridos de (nome do seu cliente) têm por mim.”

ORAÇÃO DE ABERTURA
ANTES DE LER OS REGISTROS AKÁSHICOS DO SEU CLIENTE
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