


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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• Lições e Dádivas 
• Mãe 
• Masculino–Feminino 
• Monge ou Freira 
• Navios 
• Órfão 

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

incompreensível nesta vida presente, por exemplo o medo de ficar pre-
so: às vezes a resposta esta na vida passada, o onde o subconsciente não 
apagou a informação que apareceu no consciente de forma incontrolá-
vel, devido à falta de informação.

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

• Pai 
• Partir ou Viajar 
• Perdão 
• Perseguição e Inquisição 
• Prisão ou Escravatura 
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LIÇÕES E DÁDIVAS 

Esta carta foi tirada como um 
sinal de que a situação o que você 
está experimentando agora é o re-
sultado de vidas passado. 

Olhe para as outras cartas que 
foram retiradas e medite, com esta 
carta para ter a sensação de onde 
ou quando a vida levou como foi 
finalizado.

Esta carta indica que você 
aprendeu lições importantes que 
uma bênção em sua vida atual! 

Parabéns! Você aprendeu a 
trans formar eventos dolorosos e 
memórias em tempos de cresci-
mento. Neste poder você pode tra-
balhar sua vida em todas as áreas.

MÃE

Esta carta indica que sua mãe nesta vida, em 
sua vida anterior, estava com você. Esta é realmente 
uma ocorrência muito comum.

A relação entre mãe e filho é emocional e fisica-
mente importante. Se você está nesta vida desfru-
tando de um relacionamento saudável e amoroso 
com sua mãe, provavelmente foram atraídos um 
pelo outro, já que se amavam. 

Se, no entanto, se o relacionamento tiver pro-
blemas, indica que é necessário trazê-lo de volta ao 
equilíbrio para ser perdoador. Seus sentimentos em 
relação à mãe estão diretamente relacionados sua 
capacidade de mostrar plenitude, porque a energia 
de um mãe tem muito a ver com a recepção. 

Se você se sente limitado por sua mãe, ela pro-
vavelmente se tornará muito controladora, evitando 
que você precise de ajuda dos outros, ou do univer-
so, para receber.

Esta carta pede que você seja pessoal com sua 
mãe. Talvez você queira em terapia de regressão en-
tender melhor os fatos ocorridos , é passado da vida, 
é recomendado trabalhar com outros métodos tera-
pêuticos.
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MASCULINO–FEMININO 

Esta carta significa que ele viveu 
a maior parte da vida com um gêne-
ro diferente do que você encarnou 
nesta vida. Você pode ser agora uma 
mulher enquanto foi um homem nas 
vidas anteriores.

Nesses casos, pode surgir confu-
são sobre sexo e até mesmo proble-
mas de saúde relacionados com a mu-
dança sexo ao longo dos anos. 

Porque a maioria de quanto tem-
po você vive como o sexo oposto e tal-
vez não esteja confortável em sua vida 
atual. Se sua primeira vida foi como 
mulher, poderia fazer você sofrer de 
problemas ginecológicos, ou talvez 
você seja estéril. 

Se você viveu a primeira vida 
como um homem, pode não tomar o 
papel tradicional do homem em você.

Esta carta exige que você tenha 
compaixão de si mesmo e confie em 
sua alma fazendo o melhor que pode.  
Lembre-se que sua alma é o resultado 
de todas as suas experiências na vida 
anteriores.

MONGE OU FREIRA  

Se você retirou esta carta é porque você é um 
monge, monja ou foi algo assim em suas vidas ante-
riores. Isso significa que você viveu uma vida de pie-
dosa devoção espiritual. Você pode descobrir em sua 
vida atual que tende a isolar ao ato devocional. 

Você provavelmente se sente mais con fortável 
quando está sozinho. Outros dizem que talvez você 
até pareça um ‘monge’. Se esse padrão se refere aos 
seus relacionamentos, você pode considerar consul-
tar um terapeuta de regressão qualificado. Por outro 
lado, ele pode ter feito votos como monge ou freira, 
que entram em conflito com seus relacionamentos, 
sua carreira. Enquanto esses votos forem quebrados, 
eles continuarão a existir ao longo do tempo. Assim, 
se por exemplo, você fez um voto de pobreza, você 
tem dificuldades financeiras agora.

Outros votos em uma vida anterior podem per-
manecer ligados à castidade, isso pode afetar sua 
vida amorosa atual, ou como resultado de abnega-
ção e isso lhe dá sentindo que você não merece nada, 
ou tem medo da riqueza. Muitas vezes é o suficiente 
para obter a lembrança consciente desses votos para 
liberá-los. E então é só importante quebrar para 
sempre. Você pode fazer isso dizendo: 

‘Desligo-me dos meus votos, retiro todos os votos 
para parar de me destruir, e para todos envolvidos.”
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NAVIOS

Quando se retira esta carta é 
porque em sua vida anterior passou 
muito tempo no mar. 

Como um marinheiro, as expe-
riências membro da tripulação ou 
passageiro teve no mar, que afeta-
ram a situação em que você agora 
tem um pergunta sobre.

Você provavelmente já tem uma 
ideia do tipo de vida tinha a bordo. 
Agora a questão é que impacto essas 
experiências têm sua vida atual. 

Reações adversas como medos 
e fobias, ou reações positivas, como 
desejo de viajar ou uma afinidade 
especial com o mar...

Tudo se originou em vidas pas-
sadas.

ORFÃO

Se você retirou está carta, é porque era ór-
fão em uma ou mais vidas passadas. É por isso 
que você está com medo de ser deixado nes-
ta vida. Em vidas passadas - em que não teve 
proteção e amor de sua mãe e seu pai – você 
desenvolveu grande força e autoconfiança, que 
até agora o ajudou. 

Mas talvez também tenha desenvolvido 
formas de sobreviver. Eles têm dois lados. Este 
mecanismo de sobrevivência ajuda você a pas-
sar por isso, mas também desacelera seu co-
ração e suas emoções. Você provavelmente se 
lembra destes momentos. 

Lembre-se também que a família é com-
posta por amigos e outros entes queridos, in-
cluindo seus animais de estimação, que você 
mesmo pode escolher. 

Se você tem uma tendência a se esconder, 
junte-se a um grupo de terapia comportamen-
tal ou entre em contato com um psicólogo.
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PAI

Esta carta indica que em vidas anterio-
res o seu pai nesta vida estava com você. 

Os problemas que você teve com seu 
pai, provavelmente começou há muito 
tempo. 

Quebrar padrões negativos com a alma 
de seu pai, você deve estar disposto a per-
doar a velha raiva e liberar, lembrar que o 
perdão não significa que você aprova as 
ações dessa pessoa. 

Significa simplesmente que você não 
está mais disposto a estar com você parar 
de carregar a energia da raiva. 

Para deixar o passado para trás, abso-
lutamente como resultado presente e seu 
futuro. Quando você se perdoa e perdoa o 
seu pai completamente, você não precisa 
reencarnar com a alma, a menos que você 
escolha. 

Como benefício adicional, ajuda no 
trabalho de cura e em  todas os relaciona-
mentos que você tem com os homens.

PARTIR OU VIAJAR 

Se você retirou esta carta é porque tem 
o padrão das idades, ou seja, já passou por 
várias vidas representadas por viajar e ir. 

Talvez agora você descubra porque 
quer estar em constantemente  movimen-
to. 

Talvez você queira viajar frequente-
mente, ou você está procurando um em-
prego onde você possa fazer isso. 

Você tem essa tendência de se escon-
der onde puder, desenvolvida durante sua 
vida como um nômade beduíno ou de ou-
tro tipo. 

Nos relacionamentos, você pode ter 
deixado o parceiro ou você foi deixado 
para trás por um parceiro em viagem. 

Isso afeta a situação em que você está 
se fazendo perguntas.
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PERDÃO

A situação tem alguma dúvida sobre será 
curada ou reforçada pela sua vontade de li-
berar a raiva antiga e reprimida. Talvez você 
mesmo não saiba que tem ligado à indigna-
ção. Sua raiva pode se manifestar maneiras 
sutis, como pressão alta, vícios, insônia e al-
terações de humor. 

Seria bom estar sempre em sintonia e ter 
mais controle sobre sua saúde. Perdoar não 
é o mesmo que dizer que as ações de outros 
eram justificados ou aceitáveis. 

Em vez disso, o perdão é uma declaração 
para energizar-se, apenas tem que escolher se 
livrar de toda raiva reprimida e outras ener-
gias negativo. Considerando todas as coisas, 
se você se agarrar à raiva, isso só vai doer e 
não invertido.

Tenha em mente que a meditação e a in-
trospecção podem ajudar a curar esta situa-
ção de uma forma importante.  Observe que a 
raiva é apenas temporária, como uma nuvem 
escura no céu. Reconheça essa fonte em uma 
sessão anterior e, em seguida, libere, perdão 
é uma limpeza profunda e cura. Livre-se de 
emoções negativas e prejudiciais.
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PERSEGUIÇÃO E INQUISIÇÃO 

Esta carta foi uma resposta para o que você suspeitava: 
que eles haviam te acusado de feitiçaria, ou que pensavam 
que você era um pagão, ou outros “crimes” cometidos no 
passado. Você sofreu na verdade, a perseguição freqüen-
te deles, e o medo continuar nesta vida. No passado, seu 
caráter e testar publicamente o seu comportamento, você 
tem se culpado pelo fracasso das colheitas e mortes que 
nada pode fazer. 

Seus vizinhos e o governo disseram que estavam as-
sombrado e isso foi uma grande ofensa, na verdade você 
era uma pessoa de bom coração (você ainda é) que podia 
ver o futuro e poderia usar sua energia para fins de cura. 

Este período de sua vida o tornou muito sensível a fofocas e falar pelas costas. Se al-
guém foi  acusado falsamente, que você está com medo e que está chateado porque eles le-
varam à sua morte em vidas anterior. Você também pode ter medo de admitir abertamente 
que ainda é um curador especialista e psicólogo. 

Inconscientes de seus talentos espirituais mantidos em segredo para evitar  a dor do 
passado. Eles sabem que para curar esta dor na vida presente, professores e curadores es-
pirituais são reverenciado em vez de temido. 

Você concordou em encarnar agora porque o conhecimento atual de vidas passadas é 
muito necessário neste mundo.  E o fato de você está de volta à Terra mostra que ninguém 
pode causar danos constantes, ou pode manter seu caminho espiritual.
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PRISÃO OU ESCRAVATURA 

Esta carta significa que você esteve na pri-
são ou foi um escravo. Seus direitos foram ti-
rados de você, e sua dignidade e sua liberdade. 

Agora você está livre, mas tenha medo 
com quem você está relacionando neste mo-
mento em sua vida. 

Por exemplo, você pode ter claustrofobia 
em pequenos espaços ou no avião. Ou você 
pode ter desenvolvido. Síndrome de Estocol-
mo para que você sinta empatia por aqueles 
que aqueles que foram caluniados.

Por outro lado, sua experiência também 
garantirá que você é muito compassivo com 
aqueles que sofrem. Talvez você seja dedicado 
para a defesa dos que estão abaixo e contribuir 
com mais amor e justiça nesse mundo.

Para curar o medo que você reteve da vida 
anterior, lembre-se dos detalhes desse passa-
do para romper os laços com ele e liberar seus 
sintomas. 

Use seus sentimentos altruístas e dar efei-
to à tendência de ajudar os outros. Ser bondo-
so e compassivo curará tanto para o indivíduo 
e o mundo.
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