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COMO TRABALHAR
COM AS CARTAS DO ORÁCULO
DAS VIDAS PASSADAS

JK

C

riámos este baralho de cartas do Oráculo das Vidas
Passadas para ajudá-lo a aceder à informação sobre vidas
anteriores. Enquanto profissionais clínicos que estudaram
e praticaram terapia de vidas passadas, estamos convencidos de que o acesso a estas memórias poderá curá-lo física
e emocionalmente.
Estas cartas são uma ferramenta para o ajudar a lembrar-se de informação fundamental de vidas anteriores. Também
validam aquilo de que já suspeita serem temas de vidas passadas. Quando acede a estas memórias, a sua mente inconsciente fornece-lhe mais informação sobre a viagem da sua
alma através do tempo.
Estas cartas vão provocar reações fortes, representando
séculos de energias aprisionadas que têm de ser libertadas.
É melhor permitir-se sentir verdadeiramente estas emoções
em vez de se tornar insensível a elas.
No entanto, não se restrinja ao passado nem fique obcecado por ele. Faça pausas com frequência e analise a realidade de
cada situação, focando-se na sua vida atual e tratando das suas
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responsabilidades prementes. Isto cria um equilíbrio, à medida
que cura lentamente emoções reprimidas de vidas anteriores.
Vai compreender os papéis que pessoas na sua vida atual
desempenharam em vidas passadas. O motivo para voltarem a
unir-se pode dever-se a uma ligação de alma forte, a um amor
eterno ou à existência de assuntos por resolver, que geralmente se prendem com a incapacidade de perdoar. Chamamos
a isto um desequilíbrio kármico. Regressam juntos — com o
propósito de libertar raivas antigas — como uma forma de
desintoxicação. O karma é equilibrado quando consegue sentir compaixão pela jornada de alma da outra pessoa.
Embora o seu corpo físico seja temporário, a sua alma é
eterna. Você foi criado há uma eternidade e teve diversas experiências ao longo de muitas vidas. Constatámos que, à medida
que recordam as suas vidas passadas, as pessoas são simultaneamente capazes de curar padrões negativos e condições de
saúde que tiveram a sua origem no passado. A nível da alma retém toda a informação, lições e memórias que adquiriu. A cada
vida que passa vai ficando mais forte e mais sábio em muitos
aspetos. Também costuma encarnar com os mesmos indivíduos, quer porque os ama quer para resolver mal-entendidos.
As cartas do oráculo são um sistema de adivinhação ancestral baseado na ressonância magnética, que afirma que qualquer pergunta que coloque vai atrair magneticamente a carta
que oferecer a resposta mais precisa. Estas cartas usam os
sistemas numerológicos de Pitágoras, segundo os quais cada
cor, letra e número vibram de formas matemáticas precisas.
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Eis os passos necessários para fazer uma leitura
com as cartas do Oráculo das Vidas Passadas:
P asso 1: L impar

o baralho

Uma vez que as cartas são instrumentos sensíveis, devem
ser limpas de qualquer energia que possam ter absorvido durante o processo de fabrico. Os passos 1 e 2 só precisam de
ser repetidos depois de outra pessoa tocar nelas ou se as leituras não tiverem clareza devido à acumulação excessiva de
energia nas cartas.
Para limpá-las segure no baralho com a sua mão não dominante (a mão com que habitualmente não escreve), já que
esta é a mão que recebe energia. A seguir faça uma oração sobre as cartas, pedindo que sejam limpas de qualquer energia
que possam ter absorvido. Por exemplo:
«Querido Deus, obrigado por retirares destas cartas tudo
o que não venha do amor divino.»
Isto limpa energias anteriores, para que as cartas sejam
agora uma folha em branco e estejam prontas para serem
impregnadas com a sua própria vibração.
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P asso 2: C onsagrar

as cartas

Toque brevemente em cada carta para a imbuir com a sua
energia pessoal. Para tal basta tocar num canto de cada uma.
A seguir abra as cartas em leque com as imagens viradas para
si. Leve-as em leque ao coração e pense em quaisquer orações
ou intenções que gostaria de lhes atribuir.
As suas cartas são sensíveis e absorvem as suas intenções,
e quaisquer intenções ou orações em que pensar ou que disser
serão impregnadas na energia das cartas. Ore e peça a ajuda
que gostaria de obter enquanto trabalha com as cartas, tal como
confiança, clareza, compaixão e por aí em diante. As suas cartas
contêm agora a sua vibração e intenções pessoais.
P asso 3: F azer

uma pergunta

Pense na pergunta para a qual gostaria de obter uma resposta. Se estiver a tirar as cartas para outra pessoa, peça-lhe
que pense ou verbalize uma pergunta. O Céu ouve os seus
pensamentos, por isso não tem de dizê-los em voz alta. A pergunta pode ser sobre uma vida passada ou sobre como essa
vida passada está a afetar uma situação atual.
P asso 4: B aralhar

as cartas

Pense numa pergunta enquanto baralha as cartas e depois
peça ao Céu para o ajudar, através de respostas e orientação.
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Experimente fazer esta oração, semelhante à do Passo 2, enquanto baralha:
«Querido Deus, peço que veles por esta experiência,
garantindo que apenas é transmitida verdadeira
orientação divina. Por favor, ajuda-me a libertar
os medos do meu ego, para que possa ver, ouvir, sentir
e saber claramente as mensagens que tens para mim.
Peço que esta leitura com as cartas do oráculo traga
bênçãos para todos os envolvidos.»
Se uma ou mais cartas «saltarem» enquanto estiver a baralhá-las, coloque-as de lado. Farão parte da leitura.
Enquanto estiver a baralhar é provável que surjam sensações, pensamentos, palavras ou visões. Esta orientação divina vai ajudá-lo a perceber melhor as cartas que tirou, por
isso preste atenção a estas impressões à medida que forem
surgindo.
Quando as cartas começarem a amontoar-se em dois
grupos distintos, está na hora de parar de baralhar. Também
poderá surgir uma sensação, pensamento ou visão para se
deter — ou até poderá ouvir as palavras para de baralhar agora. Confie e respeite estas mensagens divinas que estão a ajudá-lo com a leitura. Não é possível errar e parar de baralhar
demasiadamente cedo, pois a Lei Divina da Atração garante
que vai escolher sempre as cartas corretas.
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P asso 5: E scolher

uma carta

Tire a carta de cima do baralho. Esta é a vida passada que
está a afetar a situação que expôs. Ao olhar para o nome e para
a imagem na carta, tome atenção a quaisquer pensamentos,
palavras, sensações ou visões que lhe surjam, pois são mensagens adicionais do Céu, que personalizam o significado
particular das cartas para si.
Quando reconhecer uma questão de vidas passadas, é
normal estremecer ou sentir arrepios para libertar energias
reprimidas. Até poderão cair-lhe algumas lágrimas de alívio, por finalmente compreender a verdade fundamental da
questão. Esta carta vai desencadear memórias de vidas anteriores, que continuarão a chegar à sua mente inconsciente
até ter feito o seu trabalho profundo de cura. Se as memórias «transbordarem» com demasiada intensidade, peça aos
seus anjos da guarda para abrandarem o processo. Também
poderá contactar um profissional qualificado para fazer regressões, que o ajudará a lidar com memórias e sentimentos
intensos de vidas passadas.
Se tiver posto de lado uma ou mais cartas que tenha(m)
«saltado» enquanto baralhava, examine-a(s) com atenção.
As cartas que saltam contêm informação adicional para si, à
semelhança de uma nota de rodapé num livro, que ajuda
à compreensão.
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P asso 6: C onsultar

este manual

Vá para a página do manual correspondente à carta que tirou. Quando ler as palavras preste atenção a quaisquer pensamentos ou sensações que lhe surjam, já que são, mais uma vez,
uma parte personalizada da resposta. O Céu vai dar-lhe orientações específicas para o ajudar a navegar por quaisquer mudanças de vida ou para o encorajar a agir de forma apropriada.
Mensagens de três cartas
O Oráculo das Vidas Passadas vai dar-lhe a maioria das
respostas através de uma única carta. Contudo, poderá tirar
mais cartas para desvendar mais temas. Por exemplo, pode
perguntar ao Céu: «Que lições estou a trabalhar de uma vida
anterior?» Ou «Quais são as vidas passadas relacionadas
com a minha situação atual?» Este baralho foi criado para
ajudá-lo a compreender e a curar padrões negativos quando
identifica as suas origens em vidas passadas. Assim que perceber onde começou um padrão que assenta no medo, pode
trabalhar para libertá-lo. Este processo pode curar todas as
áreas da sua vida — saúde, relacionamentos, trabalho, finanças, autoestima e ainda mais.
Depois de completar os passos 3 e 4, escolha três cartas
do topo do baralho. Com as imagens e as palavras viradas
para cima, coloque a primeira carta à esquerda, a segunda
no meio e a terceira à direita.
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A carta à esquerda fala sobre a vida que desencadeou a situação que expôs. A carta do meio revela o estado atual da sua
pergunta e aquilo que precisa de saber ou de trabalhar neste
momento. A da direita mostra o seu futuro imediato nesta
vida, se continuar no caminho atual e se seguir a orientação
na carta do meio. A terceira carta também poderá representar uma vida posterior. Pode sempre melhorar o seu caminho futuro (nesta vida ou na próxima) quando mantém uma
perspetiva positiva e escuta a sua sabedoria interior.
Como estas cartas são específicas para certas vidas, poderá ter de meditar sobre a leitura para perceber um significado mais profundo. Estas cartas vão «falar» consigo (se for
paciente enquanto as escuta) através dos seus pensamentos,
sensações, sinais e sonhos. Confie na primeira impressão
que receber quando olhar para as cartas. Estas mensagens
são sempre amorosas e precisas.
Lembre-se de que o objetivo de trabalhar com vidas passadas é curarmo-nos de velhos medos ou raivas para podermos desfrutar esta vida. Aprendemos com o passado e depois
libertamo-lo.
Na próxima parte deste manual vai encontrar os significados específicos de cada carta. Lembre-se sempre de que
tem livre-arbítrio em relação às decisões da sua vida. Também pode melhorar o resultado de qualquer situação através
de orações, visualizações e afirmações positivas. O Céu pode
ajudá-lo a alterar o seu futuro para melhor, se pedir e estiver
recetivo à ajuda divina.
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O SIGNIFICADO DAS CARTAS

JK

E

ste manual explica os significados de cada carta do baralho do Oráculo das Vidas Passadas. Os nomes das cartas estão organizados por ordem alfabética, de acordo com a
primeira palavra de cada carta.
Quando estiver pronto para ver o significado de uma carta vá à página correspondente e leia a interpretação e o simbolismo dessa entrada. 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 interior — vai reconhecê-la como tal através de sinais físicos como calafrios,
suspiros, arrepios ou «pele de galinha».

17

ALIMENTAÇÃO
E FOME

Alimentação e Fome

K
Nas suas vidas passadas teve poucos alimentos, 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 alimentação ao medo e não à fome. Tem receio de que não exista comida suficiente no futuro, por isso
poderá armazenar mantimentos. 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
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algumas pessoas, este padrão 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 libertá-lo. Além disso, deixe
que os medos da privação se desvaneçam, uma vez que já não
são necessários. Esteja recetivo à abundância.
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