


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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• Fazenda
• Relação Kármica 
• Sabedoria 
• Saúde 
• Sumo Sacerdote ou Sacerdotisa 

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: 

• Transportes 
• Vida Amorosa 
• Vida em Comunidade 
• Votos 
• Xamã 
• Celta
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FAZENDA

Os primeiros anos de vida em uma fa-
zenda afetarão a situação em que você fez a 
pergunta. Talvez você tenha gostado de um 
vida simples e feliz e quer voltar à simplici-
dade, talvez já desfrutou do calor de uma 
família extensa durante sua vida na fazenda.

Os anjos podem gentilmente pedir 
que você seja auto suficientes produzindo 
seus próprios alimentos, como você fez 
isso em uma vida anterior. 

Você provavelmente tenha uma óti-
ma mão para plantar e as plantas cres-
cem bem. A carta também poderá te pe-
dir para fazer contato novamente com 
os animais e com a natureza, uma parte 
de sua vida passada em uma fazenda. Se 
você tem uma lesão inexplicável nesta 
vida, está foi decorrente de um acidente 
ocorrido na fazenda. 

Naquela vida que também tiveram 
relacionamentos que são tocados nesta 
vida. Seu corpo lhe dirá o que é bom para 
você, então observe contusões, articula-
ções ou outras reações físicas enquanto 
você lê esta carta.

RELAÇÃO KÁRMICA

Esta carta indica que uma ou mais pessoas 
da vida passada estão na sua vida atual. Ambos 
precisam se equilibrar para terminar seu relacio-
namento e isso agora afetou até mesmo seus re-
lacionamentos. Isso significa que um ou ambos 
de vocês, meditando - provavelmente nutrem al-
guns sentimentos antigos que precisam ser cura-
dos e liberados. 

Quando isso acontece, você se  liberta de 
criar padrões repetitivos destrutivos e venenosos 
em sua relação. Em alguns casos, quando parece 
esta carta você irá reencontrar uma alma ama-
da de uma vida anterior.  Talvez você finalmente 
volta a entrar em contato com um parceiro do 
seu passado, ou dar-lhe uma nova amizade que 
aproveite ao máximo. Com um toque saudável 
do passado, fará você se sentir imediatamente fa-
miliar e fácil.

Você recebeu esta carta em resposta a uma 
pergunta ou preocupação sobre um relaciona-
mento que afeta sua vida atual.  Felizmente, você 
poderá pedir a ajuda do céu para liberar energias 
e emoções antigas e presas, talvez também seja 
dirigido a trabalhar com um terapeuta de regres-
são especializado em problemas passados e rela-
cionamentos de cura.
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SABEDORIA

Esta carta mostra que sua incrível sa-
bedoria e conhecimento de vidas passa-
das que agora são visíveis. 

Até se você não se considerou parti-
cularmente sábio, esta carta mostra que 
você aprendeu lições importantes e re-
cebeu  informações de que você e outras 
pessoas que reencarnaram novamente.

Esta carta indica que é hora de voltar 
para a escola, ou qualquer outra área no-
vamente para seguir as aulas adicionais.

Isso também pode ser visto como um 
sinal de que é momento de mudar de em-
prego. 

O conhecimento que volta para você, 
elevando a um trabalho que seja mais 
significativo.

Esta carta pede que você acredite em 
si mesmo e saiba que você tem o que é 
preciso para um trabalho com o qual 
você realmente se importa e para onde 
seu coração te indicar.

SAÚDE

Vidas passadas afetam sua relação com 
a saúde. Talvez você sofra de um problema 
físico que adquirido em sua vida anterior. 
Você reencarnou assim rápido, você não 
teve tempo para lidar com problemas sub-
jacente. 

Sua saúde física lhe causou dor, mas 
também aprendeu um nível mais pro-
fundo de compaixão que nunca poderia 
aprender em um corpo saudável. 

Você também têm habilidades desen-
volvidas das quais outros se beneficiam 
e curando, na verdade, você já sabe que 
pode ser curado. 

Este conhecimento adquirido em vi-
das anteriores,você provavelmente preci-
sará nesta vida, que desenvolver um tra-
balho de cura que pode ter dificuldade em 
pedir dinheiro nesta vida para realiza-lo. 

É bom saber que no mundo ocidental 
de hoje, todos pedem dinheiro, inclusive 
aqueles que oferecem serviços baseados 
na espiritualidade.
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TRANSPORTES

Esta carta indica que você teve uma 
experiência traumática em vidas passa-
das em relação ao transporte. Isto é espe-
cialmente verdadeiro se você tem medo 
de voar, tem medo de um carro e assim 
por diante, e esses medos não são dimi-
nuído por aconselhamento ou hipnotera-
pia tradicional.

Nesses casos, você pode ter sofrido 
um evento traumático em uma vida an-
terior em algum tipo de veículo. Também 
pode estar envolvido na invenção de um 
meio de transporte ou a tecnologia a ele 
associada, e que conhecimento será ago-
ra muito útil, incluindo pessoas que an-
tes de morarem na Atlântida, quando o 
transporte era em energia solar e passava 
para energia de cristal. 

Que seu objetivo na vida esteja de 
volta em conhecer novos modelos de 
transporte alternativos, o que também 
pode ser bom para ambiente mundial de 
hoje.

SUMO SACERDOTE 
OU SACERDOTISA  

Você provavelmente já sabe que 
você era um sumo sacerdote ou sacer-
dotisa durante uma ou mais vidas pas-
sadas. 

A maioria das pessoas que tiveram 
esse papel estarão cientes disso. Você 
também se lembrará de seu conheci-
mento espiritual mais elevado, e está 
carta é um aviso para estar mais na prá-
tica.

É hora de você ligar o poder espi-
ritual novamente e usá-lo para servir a 
missão divina de curar, ensinar e ajude 
o mundo. 

Esta carta é um chamado para libe-
rar todas incertezas que você possa ter 
sobre o suas capacidades espirituais, ou 
medos sobre outras pessoas que conhe-
cem os sentimentos religioso.
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VIDA EM COMUNIDADE

A resposta que é significativa para sua 
pergunta, continue a viver em uma comu-
nidade, em um convento, ou um mosteiro, 
ou uma tribo. Dentro suas necessidades 
terrenas de abrigo, roupas e alimentos. 

E mesmo tendo um papel na comuni-
dade, que cumpre suas responsabilidades 
para com o grupo e não para o benefício 
de si mesmo.

Você pode ter em sua vida atual se pre-
ocupando com o dinheiro, ganhos e con-
tas de poupança. Você pode sente-se sem 
apoio, porque sua alma está acostumada a 
ser apoiado pelo sistema comunitário. 

Descubra o equilíbrio e harmonia en-
tre suas necessidades pessoais e o do gru-
po, entre dar e receber, para ser incluído 
nesta vida.

Entenda como eles se encaixam nessa 
cultura e como o grupo pode ajudar a pro-
mover seus objetivos e desejos pessoais e 
seu crescimento. Lembre-se, ninguém está 
sozinho.

VIDA AMOROSA

Esta carta foi escolhido para te 
confirmar que sua vida amorosa será 
afetados por uma ou mais vidas pas-
sadas,provavelmente sim uma expe-
riência dolorosa que se tornou extre-
mamente cauteloso. 

Nesse caso, esta carta pode ajudar 
a abrir o seu coração novamente. 

É o único caminho de volta ao 
amor é ser novamente  amado. 

Esta carta também significa que 
a pessoa a quem você tem sentimen-
tos, também esteve presente em seu 
passado. Não necessariamente como 
parceiro.
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XAMÃ - 
MEDICINA PARA 

HOMEM E MULHER

Esta carta  mostra que você 
foi um curador em sua vida ante-
rior.

Você tinha esse conhecimen-
to e isso agora está embutido em 
seu subconsciente. 

Você escolheu esta carta para 
ganhar confiança como curador. 

Talvez você esteja pensando 
em fazer um curso ou você quer 
curar na sua profissão. Você de-
finitivamente sente, mas nunca 
teve uma garantia de que será um 
sucesso absoluto.  É apenas a base 
para uma prática bem sucedida. 

VOTOS 

Esta carta foi retirado devido aos votos 
que você fez em suas vidas anteriores blo-
queiam nesta vida, provavelmente encontra-
dos quando esses votos foram feitos por um 
monge ou freira, que ainda paira, pode ser o 
voto de pobreza e auto-sacrifício que bloqueia 
o sentimento de riqueza; o voto do disciplina, 
que está retendo sua vida amorosa atual; ou 
um voto de autoflagelação, você pode dirigir 
sozinho na estrada ou automutilação.

Comprometer-se com os longos tempos 
tem um impacto em você a menos que que-
brem.  Felizmente, você pode recuperar fa-
cilmente qualquer voto.  Simplesmente óbvio 
dizer:

“Estou disposto a quebrar todos os votos 
para me desbloquear neste vida. Peço que to-
dos os aspectos das promessas dolorosas se-
jam corrigidos agora e para sempre para todos 
os envolvidos”.

Através deste silêncio ou dizer em voz alta, 
você ajudará a curar a submissão ao passado e 
imagine-se aberto a qualquer tipo de alegria e 
abundância em sua vida.
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CELTA

Se você retirou esta carta, é porque ela é uma parte 
importante de suas vidas passadas em países celtas, e 
você continua conectado a esta cultura. 

Talvez você tenha vivido na Irlanda, Escócia, País 
de Gales ou Inglaterra ou você já visitou essas ilhas.

Nesse caso, você pode ter a sensação de detalhes já 
visto e você é um anglófilo - uma pessoa que ama essas 
plantações. Talvez você já tenha ouvido falar da “velha 
religião dos celtas, o que significa que a cura foi baseada  
ervas e a sabedoria obtida dos carvalhos. 

Você pode ser um antigo druida. Porque você tem os 
elementos celestiais, respeita e ama as árvores, especial-
mente o carvalho e o salgueiro. Se ainda não o fez, faça 

algumas visitas aos antigos locais sagrados da Grã-Bretanha e Irlanda. Explorando os círculos de 
pedra, castelos e artefatos. Os espíritos podem apresentar memórias de cura adicionais.
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