


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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O Mentor é aquele que nos ajuda a cumprir nosso plano de traba-
lho na Terra. Sua função é mandar ondas mentais para que possamos 
saber se a escolha feita nos leva para um caminho paralelo ou para 
nossa seta de tempo. 

Ele detém informações preciosas: quem somos, nossa origem an-
cestral espiritual, a última encarnação e qual missão viemos desem-
penhar nesta nova passagem pela Terra.

Ao Mentor cabe apenas isso, e erra o indivíduo que lhe pede graças 
materiais ou qualquer outra coisa que não seja sobre a missão. Essas 
questões ficam a cargo principalmente dos guardiões, quando são lí-
citas e dentro da moral e no momento de prosperidade do auxiliado. 
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Antes de prosseguirmos o raciocínio, para que você, tenha um melhor entendimento, 
vamos definir alguns termos, como falange, guias espirituais, guardiões, orixás: 

FALANGE: uma uni-
dade de infantaria grega 
formada por 64 sintagmas 
(cada sintagma tem apro-
ximadamente 256 homens) 
ou 16.384 homens. Este 
termo foi introduzido nu-
mas das codifi cações de 
Kardec pelos espíritos que 
o instruíram na formatação 
dessas obras, alegando que 
assim seria mais fácil para 
ele entender a dimensão da 
família espiritual. Espiritu-
almente as falanges estão 
agrupadas de duas formas predominantes: por afinidade e sintonia de pensamentos, e pelo 
tipo de trabalho do grupo, o que podemos chamar de missão coletiva, na qual cada mem-
bro desempenha um papel fundamental para conclusão desse trabalho que pode levar eras. 

GUIA ESPIRITUAL: é o espírito 
(desencarnado) que domina alguma 
técnica (mediunato, artes, esportes, ci-
ência, trabalhos manuais, música etc.), 
que pode se aproximar por afinidade 
ou por ter tido contato com o encarna-
do em algum outro momento. 

Os guias podem vir como ins-
trumento dos líderes da falange para 
ajustar desvios na missão coletiva — 
nesse caso, agem em grupos e, com o 
trabalho em conjunto com o encarna-
do, têm permissão para se comunicar 
interna (com o próprio encarnado) 
e externamente nas chamadas incor-
porações, dando orientações em cen-
tros, oráculos, palestras etc. 
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GUARDIÃO: se manifesta de duas formas. Como o guia interior, é aquela parte de nós 
capaz de nos levar a percepções e revelações que mudam e sustentam a vida (princípio vi-
tal).  Representa nossos instintos e o ego na sua mais indomável forma, aquele que enfrenta 
a realidade nua e crua do mundo com o objetivo de nos proteger. 

Como entidade, (a mais conhecida pelo senso comum) ele é aquele que quebra as re-
gras, o contraditório, nosso lado malicioso como trickster ou Exu.  Sua função mágica é 
intermediar todos os nossos contatos com o mundo espiritual: ele é o mediador entre nós 
e os guias, nós e as divindades, nós e o Ser Supremo. 

ORIXÁS: embora sejam de natureza 
complexa, podemos defini-los como divinda-
des primordiais que representam a personifi-
cação das forças da natureza e dos fenômenos 
naturais (nascimento, morte, saúde, doenças, 
os quatro elementos, os estados da matéria e 
os três reinos, além do princípio feminino e 
masculino), enfim, tudo que representa o po-
der vital, a energia, a força de todas as coisas 
existentes, que se denomina “axé” ou força 
pura. 

Essa energia só é perceptível ao homem 
quando incorporado (transe, êxtase) por uma 
dessas forças. É comum que sejam confun-
didos com outras entidades (mentor, guia e 

guardião), porque são cultuados por algumas das sociedades antigas como fi guras histó-
ricas — reis, rainhas, fundadores de cidades que foram divinizados por feitos relevantes 
para com o grupo. 
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VEJAMOS AGORA COMO OS MENTORES  
SÃO ESCOLHIDOS E QUAL SEU LIMITE DE ATUAÇÃO: 

1) Pertencer à mesma falange do auxiliado. 

2) Ter vínculos de amizade, conhecimento e propósito. 

3) Ser iniciado e comprometido com a missão do bem. 

4) Pode ser tanto um espírito masculino como feminino. 

5) Não interferir nas ações do auxiliado. 

6) Ajudar o auxiliado com a ação do guardião. 

7) Enviar ondas-pensamento aos amigos (médiuns) próximos do auxiliado quando 
houver falhas na comunicação. 

8) Ajudar o auxiliado ficar na sua seta tempo (destino). Sua tarefa é iniciada quando dá 
imantação do espírito ao feto, que deverá ocorrer entre a décima terceira e a décima sexta 
semana de gestação, período em que os pontos de força (chacras) estão todos respondendo 
às ondas-pensamento do espírito reencarnante. 
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Nesse momento ele se junta à equipe de reencarnação, que auxilia a mãe e o espírito na 
construção e proteção do processo reencarnatório. Logo após o nascimento, essa proteção 
passará exclusivamente ao espírito reencarnante, que precisará de toda a ajuda até os 7 
anos. 

Nessa idade se encerra o processo reencarnatório, e o espírito a partir daí ficando sob 
tutela do mentor, que passará a orientar o auxiliado até o dia do seu desencarne, dando 
lugar a outro em uma situação de perigo extremo ou quando houver necessidade de ajuste 
da missão, caso exista uma rede de influência que possa interferir na missão de muitos de 
sua falange. 

A comunicação entre mentor e encarnado é feita através das ondas-pensamento (on-
das mento-eletromagnéticas), estabelecendo-se entre eles uma faixa de trabalho que será 
usada até o dia do desencarne. 
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O conteúdo dessas mensagens se restringe 
às informações ligadas ao plano de trabalho 
acordado (destino) e estará presente em todas 
as situações da vida. 

No período noturno, na fase REM do 
sono, haverá a possibilidade de uma aproxi-
mação maior entre eles em desdobramentos. 
Durante o dia, a mensagem do mentor se faz 
de maneira curta, rápida e clara, quase sempre 
um sim ou não para cada questionamento; a 
isso se dá o nome de ideia tipo. Ele não insis-
te na mensagem e somente volta a enviá-la ao 
auxiliado caso ele não tenha decidido sobre qual ação tomar.  Como ele é um iniciado que 
recebeu devida instrução para exercer a tarefa, sabe que não lhe é permitido interferir nas 
ações e escolhas do seu auxiliado. 

As mensagens de conteúdo obsessivo podem causar doenças psíquicas e espirituais, 
confusão nas mentes receptoras, além de servirem como atração magnética para outras 
entidades de baixa frequência que, ao identificar essa linha de comunicação entres as men-
tes, poderão obsedar ambas as partes. 

Essas distorções e interferências nas 
comunicações ocorrem porque os espíri-
tos estão imersos num turbilhão de pai-
xões.  Em nossa sociedade, estar apaixo-
nado ou ter uma paixão é visto aos olhos 
do senso comum como um grande motor 
de nossas vidas, sendo assim lícito e sau-
dável.  Essa visão encontra ressonância e 
é altamente apregoada na literatura, no-
velas, nas inocentes rodas de amigos em 
bares ou até nas escolas e núcleo familia-
res. 

Espiritualmente, essa condição esconde em sua aura de felicidade e suposto amor um 
dos grandes males que assolam os espíritos em suas vidas encarnadas e desencarnadas, 
alimentando e maximizando o egoísmo que invariavelmente levará o desavisado a cometer 
aquilo que chamamos de maldade. 

Como é tênue e efêmero esse mar de rosas nas relações, qualquer desequilíbrio, ou seja, 
se uma das partes não se sentir tão amada e recompensada pela outra ou se sentir rejeitada, 
pode transformar esse grande amor numa relação de ódio com consequências sem contro-
le, fartamente conhecida nos nossos processos jurídicos.  A paixão pode ser considerada 
como a primeira e mais nociva doença que os espíritos trazem para este planeta. 
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Quando nos debruçamos de maneira mais atenta no significado da palavra, vamos 
verificar que ela significa perda de senso, fanatismo, fixação, obsessão, cólera, vício e até 
afeto dominador. 

Tal definição contrasta com aquilo que costumeiramente estamos habituados a enten-
der e receber; há quem reclame da falta de paixão, há quem adoeça por não estar e estar 
apaixonado, cometendo atrocidades em nome da paixão, sem perceber que a ação des-
temperada desse sentimento está diretamente ligada à causa de muitas violências na vida 
cotidiana. 

Reforçando esta tese, no início do século XX muitos intelectuais discutiam e se inda-
gavam se uma sociedade sã e igualitária, como Freud e Marx, respectivamente, queriam, 
expurgaria os crimes. 

Como sempre, não houve consenso, mas a esmagadora maioria concluiu que o único 
crime numa sociedade sã e igualitária que não cessaria seria o crime de paixão ou passio-
nal, ressaltando-se que a paixão estaria no nascedouro das causas dos homicídios, geno-
cídios, violências de várias ordens, guerras religiosas, entre outras atrocidades cometidas 
pelos homens ao longo da história. Fazendo essa mesma comparação nos textos espíritas 
e espiritualistas, observaremos que um espírito é considerado benevolente, sábio e de luz 
quando este não se deixa mais levar pelas paixões e baseia toda sua conduta no amor. 
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Há muitas formas de se conversar com o mentor. Muitas religiões e manifestações 
religiosas desenvolvem sua maneira. Muitos adeptos de religiões brasileiras ou adaptadas 
à nossa maneira utilizam velas para representarem seu mentor. A vela simboliza o pen-
samento materializado: enquanto ela estiver acesa, a linha de comunicação estará aberta. 

Há rituais em que se estabelece esta comunicação de maneira contínua, como uma 
espécie de ritual de batismo dos primeiros cristãos, utilizando-se de água pura ou de ca-
choeira em jarros, da numerologia e da lua cheia. 

Outra maneira de conversar com seu mentor é escolhendo um horário do dia para esta 
comunicação e repetindo-a diariamente, inicialmente por no mínimo três meses, para que 
ambos possam se acostumar com a frequência. 

Essa comunicação pode ser estabelecida de maneira intensa na fase REM do sono, 
onde há possibilidades de desdobramentos, mas será mais efetiva se for feita por médiuns 
disciplinados que antes de dormirem fazem suas orações, estabelecem seus pontos de 
apoio magnético com rosas brancas, copo d’água, e ao acordarem têm à mão papel e ca-
neta para anotarem toda lembrança que estiver em sua zona lúcida para que seja estudada 
posteriormente. 

Dessa forma, há uma educação mútua para que as informações sempre cheguem sem 
ruídos. Adiante você aprenderá que cada horário do dia é um portal e poderá evocá-lo 
melhor, já que saberá de maneira antecipada as energias que atuarão sobre seu destino e 
quais tipos de espíritos se comunicam naquele horário. 
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A numerologia é uma ferramenta que deve ser usada por aqueles que tem grande difi-
culdade de se comunicar com o mentor e fazer uma avaliação do elenco de possibilidades 
causais da vida antes de escolher o melhor caminho.  Infelizmente, a maioria dos espíritos 
encarnados não se utilizam e não sabem da sua existência, o que coloca ainda mais em 
risco a conclusão do seu plano de trabalho. 

A passagem do 
mundo espiritual 
para o material é 
um choque brutal 
para o espírito, e 
nesse deslocamen-
to e no processo de 
imantação ao feto, 
ele perde a memó-
ria de muitos fatos 
relacionados ao 
instante da escolha. 

Isso aumenta 
a sua dependên-
cia do mentor e de 
oráculos para se orientar aqui na vida material, por conta do ceticismo que vai acumulan-
do ao longo da vida em decorrência da ignorância dos pais, da repressão religiosa, do meio 
ambiente em que está inserido e por sua própria escolha. 

As pessoas costumam afastar-se ou criar obstáculos para se aproximar dos locais em 
que poderiam ser orientadas.  Em outros casos, são vítimas de falsos médiuns e orientado-
res espirituais que, quando não estão sob a influência ou são as próprias energias inversas, 
acabam por facilitar sua ação.  Esses aspectos levam um indivíduo a sair do seu caminho. 

O grande problema é que, para ele voltar ao seu estado correto, consumirá, além de 
tempo, uma energia vital tremenda que pode fazer muita falta mais adiante, sem contar o 
fato de que alguns dos desvios podem levar a reencontros catastróficos. 

Esse desequilíbrio no sistema também exige o esforço conjunto de vários guias espi-
rituais, mentores, orixás, guardiões e afins, que precisam realizar uma engenharia de rede 
monstruosa para reconduzir o espírito ao seu devido lugar. 

Essa façanha depende de muita sintonia, intersecção de espíritos benevolentes, sábios 
que conheçam o processo reencarnatório e merecimento do espírito auxiliado, sem o qual 
nada poderá ser feito, podendo este assim perder sua nova oportunidade de evolução já 
que o mentor responde especificamente sobre nosso plano de trabalho (destino), relem-
bremos os nove destinos numerológicos que indicam o que o espírito veio fazer em sua 
nova passagem pela Terra.
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DESTINO 1
Veio para abrir caminhos novos, quebrar paradigmas; seu mo-

vimento será o de um desbravador. Terá dificuldade para aceitar 
dogmas e doutrinas estabelecidos, será sempre um questionador e 
combatente da tirania.  Por outro lado, terá dificuldade de concluir 
aquilo que começou; vai sempre precisar de pessoas que saibam exe-
cutar suas ideias, senão terá uma vida estéril. 

Muitos tentarão conformar o seu espírito e, por vezes, ficará 
convencido disso, podendo se apoiar em relacionamentos e entidades já constituídas, mas 
que tendem a durar muito pouco, porque ele sempre tentará mudar as coisas à sua volta.  
A solidão será uma marca. Tenderá a se relacionar com pessoas que também possam ser 
livres, independentes e que não sejam convencionais. 

O destino 1 pede comando, controle da vida e independência. Quando se sentir de-
primido ou insatisfeito com a vida, será porque, entre outras coisas, comando, controle da 
vida e independência estão ausentes. As mudanças radicais e o recomeçar serão constan-
tes. Estará sempre ressurgindo das cinzas, uma tendência marcante da sua vida. 

Gosta da liberdade de expressão; poderá ser um revolucionário no que escolher, já que 
gosta de tudo que é novo e provocador. Mesmo assim, adora e respeita aqueles que foram 
revolucionários em suas épocas e irá reverenciá-los e copiá-los no decorrer da vida.  Em-
bora tenha estilo militar e autoritário, não é afeito ao respeito à hierarquia e, sempre que 
pode, contesta e vive constantemente provocando. 

DESTINO  2 –
Veio para semear a paz, ser uma espécie de mãe do mundo. Sua 

missão é dar às pessoas estéreis, que têm o 1, a capacidade de mul-
tiplicar-se e materializar suas ideias.  Intuitivo, prestativo e de ide-
ais elevados, vai além dos limites quando vê discórdia, intolerância 
e miséria humana.  Busca o engajamento e o trabalho voluntário. 
Mesmo que não tenha filhos, vai tratar muitos como tal. Sua capaci-
dade de se doar será reconhecida e premiada. 

Como não é um líder, se sentirá atraído por pessoas que tenham capacidade de coman-
do, autoridade e poder. Deve tomar cuidado, pois, se estiver envolvido emocionalmente, 
poderá encobrir e ajudar pessoas sem escrúpulos. 

Vai desenvolver durante a vida terrena gosto pelo ritmo (dança, música etc.) e, se não 
tiver apoio, abafará suas potencialidades e as deixará adormecidas até que se sinta amado 
e seguro novamente.  Apesar de gostar de conforto, será atraído por gestos singelos e as 
coisas simples da vida. Seu destino é se juntar a alguém. Sem o compromisso do casamen-
to, será uma pessoa amarga e rancorosa. Mesmo participando de trabalhos voluntários ou 
ajudando alguém, não sentirá nenhuma utilidade para a sua vida. 
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DESTINO  3 –
O 3 indica um espírito que veio para a redenção. Sua missão é 

trazer aos outros uma mensagem de alegria e de esperança, mos-
trando uma saída criativa e demonstrando a utilidade do pensa-
mento e da força libertadora do conhecimento. 

Sua forma de expressão pode estar materializada nas artes e no 
lúdico, mas será um ardoroso defensor da liberdade e de todas as 
formas de expressão.  Será sempre tentado pelas trevas; sua energia 

pura, brilhante e expansiva vai atrair muitos espíritos vampiros, pessoas que desejam se 
aproveitar da sua luz.  Deve ser bem instruído e ter forte embasamento espiritual e moral, 
senão poderá servir a tudo de mais degradante dentro de uma sociedade. 

Apelará para o exibicionismo, a desordem, as futilidades e seus relacionamentos pode-
rão ser cercados de pessoas desinteressantes e de pouca evolução moral e intelectual.  Sua 
maior dádiva é possibilitar aos outros o direito de se expressar, mesmo que o discurso seja 
nocivo à sociedade.  A sorte vai acompanhá-lo ao longo da vida e deve ser encarada como 
um teste, já que foi salva das profundezas do mal em encarnações passadas.  Seu sucesso 
de hoje poderá possibilitar a salvação dos amigos que ainda continuam em situação de 
degradação. 

DESTINO  4-
O 4 indica um espírito científico e preocupado em compreender 

os processos humanos e físicos que norteiam o Universo, sem trans-
cender ou apelar para as coisas divinas.  

Representa todos os elementos que dão forma e estruturam as 
coisas vivas e tudo que compõe o lado primitivo da sociedade (seus 
meios de produção e seleção natural).  

Tudo que acontece na vida desse indivíduo deve ser explicado pelos processos naturais 
e científicos; nada de espiritualidade ou paixão pelas religiões.  Sua vida evidencia a supre-
macia da ciência e da lógica sobre a religião e a superstição. 

No entanto, serão essas pessoas que darão os fundamentos e conceitos para que se cons-
truam e proliferem as ditas coisas espirituais.  Embora possa parecer um contrassenso, tais 
afirmações têm vários exemplos ao longo da história da humanidade.  Seu destino é pôr 
ordem no caos e trazer a compreensão para o âmbito da disciplina, da prática e do método. 

Mesmo pertencendo à vanguarda do que há de mais técnico e moderno, farão de tudo 
para manter o status antigo e tornar essas conquistas duradouras e dogmáticas.  No decor-
rer de sua existência, enfrentarão muitos obstáculos, caminhos sinuosos e muita resistên-
cia física e psicológica para completar suas coisas. 
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Muitas vezes terão de começar do zero, se o que foi construído não tiver sido feito so-
bre alicerces fortes e profundos. 

Tudo ruirá: casa, família, trabalho, respeito e saúde; tudo terá uma conexão com as ba-
ses que se construir. Na casa e na família, pressa em montá-la e a má escolha do par amo-
roso.  No trabalho, a escolha circunstancial e materialista, atitudes inescrupulosas para 
atingir o topo; e na saúde, trabalho excessivo e descuido com a alimentação. 

O 4 é um destino duro e de muita responsabilidade, pois suas ações vão estruturar e 
garantir aos membros da família e da sociedade um futuro equilibrado e estruturado para 
que possam completar suas missões e manter as próximas gerações. 

DESTINO  5 –
Veio Veio para provocar mudanças, experimentar as coisas da 

vida com a finalidade de aprendizado e evolução. Seu preço será 
o de não poder desfrutar as coisas que conquistar e o de não con-
trolar sua vida. 

Tudo mudará de forma repentina. O deslocamento e as vira-
das de mesa serão constantes; nada será fixo e duradouro. 

As coisas serão transitórias, mais que para qualquer outro ser humano. O 5 representa 
o espírito com a função de intermediário entre o mundo sensível e espiritual; sua sensibi-
lidade é desenvolvida, mas sua compreensão é natural e não intelectualmente elaborada. 

Para ele basta sentir, ou seja, vivenciar para compreender. 

Apesar do seu desejo de liberdade e de transformação, sua fixação sexual e busca cons-
tante do prazer o tomarão prisioneiro e impedirão, em alguns períodos da vida, o seu 
crescimento. 

Essa faceta combinada com o gosto pelo contato social e pelo sexo oposto colocarão 
sempre em risco o status e as conquistas alcançadas. 

Dotado de espírito aventureiro e versátil, se sentirá bem em qualquer lugar do mundo, 
principalmente onde tenha coisas exóticas, movimento intelectual, alguém para conversar 
e seduzir. 

Intuitivo, interativo e constantemente fazendo troca de energia, será alvo de ataques de 
vampiros energéticos e sempre terá de se recarregar e ionizar o corpo, pois sai no prejuízo 
ao fazer as trocas. 

Seu crescimento sempre estará pautado num exercício constante de liberdade de ex-
pressão e movimento, coragem, ousadia e entendimento que tem da natureza humana; 
quando esses ingredientes estiverem postos à mesa, seu sucesso será completo em qual-
quer atividade que escolher. 
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DESTINO  6 –
Veio para reatar as alianças desfeitas na família carnal e espiritual. 

Todo seu trabalho está no âmbito familiar. Se não conseguir ter filhos, o 
que é raro, será pai indireto de muitas crianças, adultos ou idosos. Bus-
cará a paz na família e orientará os passos daqueles que estão desgarra-
dos ou desiludidos com o amor familiar. Será um pai ou mãe atencioso 
e protetor. Seu excesso de zelo poderá torná-lo autoritário e sufocador, 
mas também cúmplice, encobrindo erros e desmandos dos filhos. 

O casamento será uma meta a ser cumprida. Se não conseguir, será infeliz e desabro-
charão sentimentos negativos e destrutivos. Prestará serviços valiosos à comunidade. Não 
faz autopromoção, tampouco quer levar vantagem material com isso. Apesar do seu lado 
humanitário, poderá ser político astuto e carreirista. 

Se tiver boa formação moral, espiritual e intelectual, será de grande ajuda para o desen-
volvimento da sociedade, buscando sempre a melhoria de vida das pessoas. Tem bom gos-
to e estilo, poderá enveredar pelo caminho da moda com sucesso. Vai desejar e terá sucesso 
se trabalhar em família.  Seu senso de responsabilidade e lealdade será de grande ajuda 
para todos. Deve-se insistir e dar condições de crescimento acadêmico e cultural a ele. Seu 
desejo de acomodação fará com que estacione e não cresça intelectualmente, achando que 
basta apenas ter uma família e uma vida amorosa convencional. Esse apaziguamento típico 
do 6 trará um complexo de inferioridade que pode destruí-lo com o tempo, pois perceberá 
que ficou para trás em relação aos outros.

DESTINO  7-
Veio com a missão de ajudar na evolução das pessoas. Seu estágio de 

vida lhe confere poder e conhecimentos suficientes para mudar o rumo 
da história de muitas pessoas.  Deve ser protegido e a ele ensinadas no-
ções sobre ética, filosofia e ciência. Se não for bem instruído, usará esse 
poder para dominar, usurpar e tirar vantagens de tudo o que puder. 

Sabe os meios, compreende a natureza e a condição humana, estará 
sempre um passo à frente de todos. Sua leitura apurada o leva a prever 
os acontecimentos futuros.  Tem muito poder mediúnico; poderá ser um profundo conhe-
cedor e praticante do esoterismo, mas terá igualmente a mesma possibilidade de ser um 
cientista e um pensador materialista. 

Se souber meditar, terá uma comunicação fluente com seus guias espirituais. Será pai 
ou mãe erudito, paciente e incentivador da leitura e do autoconhecimento. Apesar de ter 
uma queda por drogas, bebidas e psicodelismo na adolescência, não perdoará deslizes 
morais e falta de cultura em seus filhos. Rotineiro e britânico, não no horário, mas na ma-
nutenção da rotina, demorará para alterar qualquer hábito na vida e só o trocará por perda 
ou impedimento financeiro.
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DESTINO  8 –
Veio com a missão de melhorar a situação social e econômica 

dos membros de sua família, com vistas a preparar o terreno para 
os herdeiros e a sociedade em que vive.  Se não alcançar essas coisas 
pelo próprio esforço e para si, será preponderante na formação dos 
filhos e na educação de pessoas.  O 8 identifica um espírito que já 
tem um bom grau evolutivo, mas isso não garante uma passagem 
tranquila. Será sempre tentado a trabalhar para as forças negativas. 

Se a instrução não for adequada, será uma pessoa que despreza a natureza, a ética e 
será ávido por dinheiro, fazendo esquemas para enriquecer rapidamente.  Gosta da orga-
nização e é atento a tudo que represente as coisas materiais, mas durante o transcorrer da 
sua vida terrena muitas vezes irá pecar pela impaciência, o convencimento e o mau uso 
de sua autoridade.  Essa insensatez pode fazer com que perca grandes somas em dinheiro 
e fique à beira da falência.  Sempre encontrará espaço e oportunidade para crescer nova-
mente, mais pelo desejo de poder do que pela experiência acumulada. 

O 8 reserva também uma missão importante relacionada com os filhos: ele rege o oi-
tavo orifício (a gravidez) e terá como tarefa receber espíritos que precisem de uma forte 
orientação prática e retaguarda material para desenvolver seus dons espirituais. 

Poderá haver separações e distanciamento físico deles, decorrentes de um relaciona-
mento movido pelo interesse material. Suas maiores virtudes estão na coragem, na disci-
plina e no entusiasmo com que se lança para a vida. 

Aprenderá tudo que for possível para que possa evoluir material e intelectualmente. 
Seu objetivo sempre será o topo; trabalha com vistas a tornar realidade tudo com que 
sonha, e não aceita ser superado por pessoas que não tenham a mesma capacidade e pre-
paração. O dinheiro é importante, mas só sentirá satisfação se equilibrar dinheiro com 
atividades espirituais e comunitárias.

DESTINO  9 – 
Veio com a missão de acertar os problemas cármicos da fa-

mília e os seus próprios, devolvendo aquilo que foi usurpado em 
encarnações passadas. Sua missão é pesada e vai sofrer constan-
temente sabotagens, pilhagens e traições de todos os lados. 

Esses ataques serão movidos por vingança e inveja, de pes-
soas que não só vão querer o que ele construiu como também 
destruir seu legado. 

Esta vida é uma chance de redenção. Alcançará grandes postos e fará projetos para 
beneficiar muitas pessoas, mas ficará sempre à beira da falência ou do desastre total. 
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Será dada a ele toda a oportunidade de crescer materialmente, não para que possa des-
frutar, mas com o intuito de ajudar e quitar dívidas para com outros espíritos e, em alguns 
casos, com uma plêiade inteira de espíritos. 

A ira e a inveja que lhe são lançadas constantemente poderão ser anuladas se boa parte 
do que ganhar for usada em prol de pessoas necessitadas. 

E, queira ou não, seu patrimônio um dia será diluído com esta finalidade. Sendo um 
espírito velho e de muitas outras encarnações, será sempre requisitado para dar conselhos 
e não será surpresa vê-lo em tenra idade fazer isso. 

Suas dores nas costas e o sentimento de peso e responsabilidade sempre terão como 
causa não só a vida cotidiana, mas também o fardo de carregar sobre si o resgate de toda 
a família espiritual.
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