


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 caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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SINASTRIAS

Sinastria é o estudo de um relacionamento por meio da interpretação da mandala  
astrologica. É a comparação de dois ou mais mandalas astrológicas entre si, para 
analisar os pontos positivos e negativos de qualquer tipo de relação. É possível avaliar 

relacionamentos profissionais, comerciais, estudar a relação do chefe com sua equipe, es-
tudar a interação de uma família e entender melhor uma boa amizade.  É bastante comum 
que um funcionário que troca de chefe. Faça o seu mapa para compreendê-lo melhor, e 
assim o trabalho ser melhor realizado.

As sinastrias mais solicitadas são as amorosas. E obviamente, quando um relaciona-
mento está prestes a começar, ou o oposto, quando uma relação dá sinais de que pode 
vir a terminar. Quando o casal esta vivendo uma fase positiva, dificilmente solicita uma 
sinastria, o que seria importante de qualquer modo, para poderem fazer projetos de vida 
e evitar grandes crises mais à frente. 

O objetivo de uma sinastria é não somente compreender o que se pode esperar da 
relação, mas também, melhorar o relacionamento nos seus pontos mais frágeis. A preocu-
pação em compreender qual é o melhor signo que combina com o nosso, não se limita a 
conjugação entre os dois signos solares, mas a combinação entre todos os planetas entre si.  
A análise das compatibilidades da Lua, que representa a harmonia doméstica e é símbolo 
de nossas necessidades emocionais, é tão importante quanto o Sol. 
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Interpretação da 
Mandala Astrológica:
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Este método de leitura é feito com 36 cartas, baseado nas 12 casas astrológicas. É uma 
leitura bastante adequada aos relacionamentos e bloqueios, porque fornece quase 
que um “perfil astral” de cada pessoa. 

Para sua eficácia completa, deve ser jogado em três etapas: primeiro uma leitura do 
Consulente; em seguida a análise da sua cara-metade, o que já nos dá um panorama dos 
conflitos entre os dois. Por último se faz uma leitura do casal, que mostra o que cada um 
pode fazer para eliminar os pontos de conflito e trazer a harmonia ao relacionamento.

Quanto aos Bloqueios, deve ser feita para mostrar ao consulente aonde ele comete os 
bloqueios, muitas vezes sem perceber, esta forma de consulta nos permite mostrar com 
clareza os erros que impede o consulente de crescer e alcançar seus objetivos, evitando as 
sumarizações.

Em cada fase da leitura as informações devem servir de aconselhamento ao Consulen-
te, que pode até mesmo “se conhecer” melhor com os dados revelados pelo oráculo, como 
também conhecer melhor seu parceiro e descobrir a razão dos pontos de conflito.

Bom exemplo é a Casa 9-Viagens e Cursos longos: para simplificar fiquemos com ape-
nas um sentido dessa casa, que será As Viagens. Para um dos cônjuges as viagens (de férias, 
de trabalho) podem ser importantes, já que sua personalidade gosta do movimento, de 
novidades. Para o outro pode revelar que não é algo importante, até dispensável. Na ter-
ceira “rodada”, a do casal, o Oráculo pode indicar uma “saída amigável”, que pode ser tanto 
passar as férias em casa, que faz com que um deles tenha uma parada e o outro apenas 
aproveite a companhia constante por um período mais longo.

ESTA É A DISPOSIÇÃO DAS CARTAS
PELA ORDEM DE TIRAGEM:

Primeiro devem-se distribuir as 12 primeiras cartas (em destaque no diagrama), em 
sentido anti-horário, da 1 até a 12. 

Em seguida fazer mais 2 disposições completando 3 cartas em cada casa de cada carta 
já aberta, fazendo seu complemento. 

É uma leitura em “ideograma”, cada 3 cartas forma uma interpretação que traz com 
clareza a resposta de acordo com o significado de cada casa.

Método da 
Mandala Astrológica:
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1 – Eu Sou 
(personalidade)

Significado das cartas

2 – Eu Quero (riquezas; 
talentos; métodos de 
obtenção de segurança 
emocional)

3 – Como me Comunico 
(dia-a-dia; aprendizado; 
comunicação; pequenas 
viagens)

4 – Origens (lar, reações 
instintivas relacionadas 
pelo ambiente da primeira 
infância; figura parental 
de maior influência da 
família – pai ou mãe)

5 – Lazer e Prazer (Mos-
tra se o consulente tem 
lazer no seu dia a dia, 
passeio,encontros)

6 – Saúde (Mostra como 
está a saúde do 
consulente).

7 – Como me Relaciono 
(relacionamentos; socie-
dades; casamento; o que 
a pessoa procura para 
completar sua integra-
ção,nossa vida é feita de 
relacionamentos)

8 – O que preciso trans-
formar (sexualidade; 
tabus; morte do Ego; va-
lores que vêm do outro; 
crises e transformações 
profundas na vida do 
consulente)

9 – Cursos Longos e 
Viagens (busca de co-
nhecimentos; convicções; 
viagens; religião; busca do 
conhecimento espiritual, 
através de estudo e via-
gens)

10 – Sucesso (carreira; 
reconhecimento; status 
social; escolha da profis-
são; como acredita ser)

11 – Meus amigos (ami-
zades; grupos; alianças e 
convívios social)

12 – Espiritualidade (O 
que a Espiritualidade es-
pera do Consulente).
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