


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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• Cônjuge 
• Egito  
• Escriba ou Escritor 
• Espiritualidade e Religião  
• Figuras de Autoridade 
• Finanças  

SIGNIFICADO DAS CARTAS
Há momentos na vida nossa vida que apresentamos alguma fobia in-

compreensível nesta vida presente, por exemplo o medo de galinhas: às 
vezes a resposta está na vida passada, o onde o subconsciente não apa-
gou a informação que apareceu no consciente de forma incontrolável, 
devido à falta de informação.

E ao descobrir a origem a Fobia quase sempre desaparece. Hoje va-
mos estudar o significado das seguintes cartas: 

 • Fobias 
• Galáctico 
• Greco-Romano  
• Guerras e Batalhas 
• Índio Norte-Americano
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CÔNJUGE 

Esta carta responde a sua per-
gunta  e se refere a um relaciona-
mento conjugal nesta ou em uma 
vida anterior. seu atual marido / es-
posa é alguém que você já teve um 
romance ou um relacionamento. 

Se você está sozinho agora, é o 
seu futuro marido/esposa presumi-
velmente de vidas passadas.

Em alguns casos, ser amado 
através dos tempos novamente 
juntos e ter um vínculo imortal 
de amor verdadeiro. Isso é o que é 
comumente chamado de “alma gê-
mea” (alma gêmeo). 

Então, quando esta carta é reti-
rada, pode significar que a pessoa 
que você tem um relacionamento, 
ou teve e neste momento você está 
sozinha, vocês já tiveram um rela-
cionamento e nesta vida se tem a 
oportunidade de corrigir as mágo-
as anteriores.

EGITO

Esta carta mostra uma importante vida passada 
no Egito, que refere-se à sua situação atual e sua per-
gunta. Se um padrão negativo se recusa a ser curado 
persistente, muitas vezes a origem em um passado 
inconsciente.  

Felizmente, você pode acessar para o problema 
e a cura. Assim como a jardinagem, você pode apa-
gar os vestígios do passado através deles pelas raízes. 
Quando a cultura egípcia o atrai ou você gostaria de 
viajar para o Egito provavelmente teve uma experi-
ência positiva durante sua vida. 

Talvez você queira explorar o sistema crenças do 
Egito para acessar o antigo Saudações. Grande parte 
da espiritualidade egípcia está  relacionados com a 
astronomia e a astrologia.  Olhar as estrelas também 
pode ajudar evocam memórias e percepções. 

Por outro lado, se a ideia de uma viagem ao 
Egito inspira medo, ou se você tem sentimentos 
negativos sobre a cultura e espiritualidade do Egi-
to, então você pode ter medos entrincheirado rela-
cionado à sua vida lá.  Isso é simplesmente porque 
tem havido muitos eventos traumáticos nos tem-
pos antigos neste país. um terapeuta de regressão, 
gravações durante a regressão, podem ajudar a li-
berar velhas energias tóxicas e curar.
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ESCRIBA OU ESCRITOR

Esta carta revela que você foi um co-
nhecido intelectual e escritor na em uma 
vida anterior e é por isso que você quer 
escrever semelhante. Você tem a habilida-
de natural de colocar seus pensamentos 
no papel.

O fato de ter sido tão disciplinado em 
sua vida anterior, sentar para escrever, 
mostra que você pode fazer nesta vida. 

Se o seu sonho é publicar o seu livro, 
é um caminho possivel nesta vida. As cha-
madas de negócios com esta carta devem 
ser realizadas. Investigue o que escrever e 
publicar e, mais importante, escreva todos 
os dias. Você pode fazer isso pora manter 
um diário, escrever cartas, inventar histó-
rias e publicar um blog ou coluna.

Se o seu desejo é forte o suficiente para 
que seu trabalho seja publicado e que você 
esteja disposto.

Para fazer um esforço que você faz, 
você pode fazer seu sonho se tornar “ver-
dadeiro.

ESPIRITUALIDADE E RELIGIÃO 

Cada alma encontrou diferentes ex-
periências e capacidades, por isso deseja  
explorar um série de diferentes religiões e 
caminhos espirituais na vida.

Crescimento espiritual e conhecimen-
to de vida, e em cada vida é o caminho es-
piritual ou religião diferente.

A religião com a qual você cresceu não 
corresponde ao que realmente você acre-
dita. Isso pode lhe dar um sentimento de 
culpa e medo ou vergonha, a menos que 
você esteja ciente do sentido maior. 

Seu conhecimento espiritual está na 
sua alma e você é um ser eterno que está 
sempre conectado a infinita sabedoria de 
Deus.

Esta carta pede que você explore ca-
minhos espirituais e religiosos alterna-
tivos, aí a paz interior, e as respostas que 
você procura, você encontrará.
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FIGURAS DE AUTORIDADE 

Em sua vida passada e presente 
você seguiu as regras estabelecido 
pela autoridade. 

Talvez você seja autoritário e 
figuras brutais vem possivelmente 
com fome abusando do poder ou 
outros. 

Então agora você tem problemas 
com o autoridade e difícil resistir à 
sua vontade.

Está carta significa que você po-
derá  ficar tranquilo e manter sua 
mente no que importa. Vamos ouvir 
sua própria voz.

FINANÇAS

Sua relação com o dinheiro é influenciada 
por experiências em uma vida anterior. Você 
pode estar há muito tempo muito pobre ou 
muito rico.  Muitas pessoas têm problemas em 
economizar, porque não tinham os recursos 
comuns em suas vidas anteriores - em que a 
vida monástica, a tribo ou povo.

Eles atendem às necessidades de todos. Na-
queles dias não havia economias pessoais ou 
pertences pessoais. Como resultado, suas fi-
nanças são um mistério que se confunde e traz 
problemas na vida atual.

Sua renda pode ir como uma montanha-
-russa para cima e para baixo - até que se con-
sidere é o fato de que agora encarna em uma 
comunidade capitalista ocidental que funciona 
em um maneira individualista.

Entendemos que para sanar essa situação, 
o dinheiro só pode ser energia e é usado para 
finais bons ou ruins. O dinheiro em si não é 
nada, o que vale é entender está energia. Troca 
com a intenção de ajudar o mundo de forma 
caridosa e generosa, isso é um ato nobre.
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FOBIAS

Esta carta mostra de forma compassiva 
como você pode a fazer uma ligação entre 
as fobias que você tem agora e as de suas vi-
das passadas.  A consciência da fonte de seus 
medos de sua vida passada é muitas vezes 
suficiente para permitir que você o controle 
em tempo real. A situação em que você tem 
uma pergunta sobre, em essência, medos e 
fobias subjacentes. Esses medos bloqueiam 
sua energia.

Uma fobia está relacionada ao impulso 
para a situação em que você não tem con-
trole, para ser completamente mestre. Uma 
fobia também afeta muitos problemas de 
confiança. Seu eu superior e seu subcons-
ciente conhecem a fonte original da fobia 
que se manifestou.  A origem de uma fobia 
pode ser curada através de um terapeuta de 
regressão, ou através da terapia do sono. 

Por exemplo, pergunte antes de dormir 
ao  ser superior para lhe dar as informações 
que você vai lembrar quando acordar e se 
conectar com sua fobia.  Ao confrontar dire-
tamente seus medos subjacentes, você pode 
reduzir seu controle sobre o seu inconscien-
te. É tudo uma questão de consciência.

GALÁCTICO 

Esta pode ser a primeira vez neste pla-
neta. Se for o caso, você pode se sentir como 
um “estrangeiro”, se não pertencer.  Hábitos 
como o casamento e a paternidade não são 
naturais para você, relacionamentos tem 
outro sentido.

Também é possível que a maioria dos 
terráqueos sejam físicos, psicologicamente 
e emocionalmente muito violento. você é a 
natureza altamente sensível pode ser ataca-
do por este tipo de energias intensas.  O que 
você quer é se dar bem com todos e o mais 
legal possível. 

Sua compaixão ajuda a reduzir o tensão 
no mundo, e faz de todo o universo um lugar 
mais tranquilo. É possível achar as relações 
terrenas confusas e sinta-se mais confortável 
com a tecnologia ou a cura energética.  

Se suas outras “estrelas do povo” encon-
tre, descubra a relação que procura.  Porque 
aqueles de outros planetas são tímidos e so-
cialmente um pouco peculiares, talvez você 
possa ir onde quer que se encontre, como 
mensagens online na Internet, cursos de 
informática, convenções científicas ficção, 
passeios de mergulho e cursos de Reiki.
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GRECO-ROMANO 

Esta carta indica que você teve uma 
vida significativa na Grécia ou Roma que 
afeta a situação em que você uma pergunta. 

Você deve ter notado que o arquitetu-
ra, cultura e espiritualidade greco-romana 
que atrai. Talvez tenham até desembarca-
do no Mediterrâneo visitado aquele que 
parece familiar e estranho. 

Muitas vezes ao visitar um lugar onde 
vivemos outras vidas, experimentamos 
uma sensação de detalhes já vistos.

Durante sua vida greco-romana teve 
suas experiências e relacionamentos que 
formam a base da situação em sua vida 
atual.

Eles até propagaram o conhecimen-
to que têm adquirido nesta vida. Agora 
que está cientes de sua conexão dedicada 
à Grécia e Roma, o tempo para explorar 
essas culturas antigas e espiritualidade re-
lacionada a esses lugares. 

Sua pesquisa leva à compreensão e 
lembre-se e vá para si mesmo e entenda 
melhor a situação.

GUERRAS E BATALHAS 

Esta carta mostra que sofreu uma guer-
ra, ou foi morreu nele em vidas anteriores.  
Seu subconsciente lhe diz você era um sol-
dado, um oficial ou um cidadão que foi víti-
ma durante uma batalha. 

Aquele momento em sua vida pode 
ter feito um pacifista. Ou pode ficar mui-
to medo de conflitos e não pode suportar a 
violência de qualquer tipo, ou por grandes 
vozes.  O medo do conflito impede o apro-
fundamento das relações, pois o que real-
mente precisa compartilhar sentimentos 
verdadeiros com os outros.

Ao contrário, a vida anterior também 
pode trazer um coração cheio de raiva e 
vingança. Nesse caso, você tem problemas 
para manter sua compostura sob controle. 

Se você tem combatividade natural, o 
que é importante em trabalhos, busque a 
forma pacífica e construtiva de liderar - por 
exemplo, ativa em um movimento que re-
presenta uma mudança positiva e social, ou 
tornar-se um advogado que defende aque-
les que precisam de ajuda.
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ÍNDIO NORTE-AMERICANO

Esta  carta mostra que em uma 
vida anterior você era um índio, 
que está ligado à sua jornada atual 
nesta vida.

Quando você se sentir atraído 
pela arte e cultura dos índios, e sua 
espiritualidade, é porque se sente 
muito familiar em a alma dele.  O 
estudo dos ensinamentos dos índios 
pode desperte velhas memórias e co-
nhecimentos que você já salvou. 

Esta carta também pode ter o 
significado de outras culturas in-
dígenas. Talvez você acalente raiva 
ou mágoa oculta devido a um ina-
dimplência ou perda durante seu 
tempo como nativo.

Como outros traumas de uma 
vida anterior, a sessão com um 
terapeuta de regressão profissio-
nal o ajudará a curar essas velhas 
energias. Desta maneira você pode 
manter os ensinamentos e o amor 
daquela época e liberar os blo-
queios dolorosos.
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Para fazer o cálculo de anos de uma vida passada, é preciso utilizar um Tarô, devido 
ao Arcanos Maiores e Menores. Para calcular o tempo , embaralhamos o tarô , abrimos o 
leque e retiramos 4 cartas.

Uma vez disposta as cartas, nos fixaremos nos números e naipes para fazer os cálculos 
da última reencarnação. No caso de ter um carta dos Arcanos Maiores, contamos a partir 
da próxima carta. Cada naipe tem um valor numérico e as figuras tem outro valor numé-
rico que será somado ao valor do seu naipe.

Ao mesmo tempo que Paus e Espadas (será chamado de GRUPO A), se somam e Co-
pas e Ouros (será chamado de GRUPO B), mas os naipes do GRUPO A e os do GRUPO 
B se subtraem.

Método do Cálculo dos Anos

GRUPO A (Paus e Espadas)
Entre eles se Somam

+

GRUPO B (Copas e Ouros)
Entre eles se Somam

+

+ +

GRUPO A e GRUPO B  Entre eles se subtraem.

-
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Paus = 70 anos Espadas = 90 anos

GRUPO A GRUPO B

Copas = 25 anos Ouros = 35 anos

• PAJENS: Anos do Naipe + 5 anos                   • CAVALEIROS: Anos do Naipe + 5 anos

• RAINHAS: Anos do Naipes + 10 anos          • REIS: Anos do Naipe + 15 anos

Se a diferença da subtração for inferior a cem anos, em vez de subtrair, somamos os 
anos, uma vez que devemos calcular que entre cada reencarnação há aproximadamente 
um período de 100 a 125 anos, na maioria dos casos. 

       GRUPO A     GRUPO B

  Espadas = 90 anos Copas = 25 anos

  Paus = 85 anos  Ouros = 35 anos

  Soma = 175 anos Soma = 60 anos

EXEMPLOS:

CINCO DE ESPADAS = 90 anos | DEZ DE COPAS = 25 anos | SETE DE OUROS = 35 anos

REI DE PAUS = 85 anos (Soma do naipe do Paus = 70 anos + 15 anos do Rei )

GRUPO A e GRUPO B 
se subtraem:

Resultado:
175 anos – 60 anos = 115 anos atrás
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