


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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VERSÃO ORIENTAL

Na hora de tomar uma deci-
são, às vezes banal, muita 
gente pede ajuda às moe-

das, sem saber que o simples e di-
vertido jogo de cara ou coroa teve 
origem num método de adivinha-
ção chinês conhecido há milhares 
de anos.

Na versão oriental desse jogo, 
que você vai conhecer agora, são usadas duas moedas iguais. E cada uma das faces ganha 
um valor: cara vale 3 pontos, e coroa vale 2 pontos. Para tirar a sorte, você deve agitar as 
moedas nas mãos, enquanto se concentra e faz uma pergunta mentalmente. 

Depois é só jogá-las numa superfície plana por três vezes seguidas. A soma dos resul-
tados obtidos é o número que dá a resposta certa para a sua pergunta.

EXEMPLO:

Digamos que você já jogou as duas moedas por três vezes: 

A primeira jogada deu cara  (3) + coroa (2) = 5; 

A segunda deu cara (3) + cara (3) = 6; 

e a terceira deu coroa (2) + coroa (2) = 4. 

A soma dos três resultados (5+6+4) é igual a 15, o número que corresponde ao seu 
destino e cuja interpretação você lerá adiante.

UM LEMBRETE IMPORTANTE: 

As respostas desse jogo são dadas de ma-
neira simbólica. Por isso, podem se adaptar a 
diversos problemas e resolver desde questões 
amorosas até as que envolvem dinheiro e pro-
fissão. Então, procure interpretar cada resul-
tado de acordo com a dúvida que você formu-
lou para as moedas.



4

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

ORÁCULO DAS MOEDAS - AULA 1  (2021)

RESULTADOS POSSÍVEIS 
E RESPECTIVAS INTERPRETAÇÕES:

 

12 PONTOS – O AMANHECER

A felicidade está muito próxima.  As moedas anunciam uma fase de surpresas, em que 
você poderá realizar grandes projetos.  Não é bem o que você tinha planejado, mas ainda 
assim se trata de um período propício. Abra seu coração e prepare-se para esse novo tempo.

13 PONTOS – A LUZ DO SOL

Este resultado indica a necessida-
de de ser prudente para poder evoluir 
pelo caminho certo. É o momento de 
refletir profundamente sobre todos os 
aspectos da vida e só então tomar as 
decisões. Você viverá paixões passagei-
ras, mas os amigos que surgirem fica-
rão para sempre.

14 PONTOS – A ESPADA

Um choque de interesses pode provocar conflitos desagradáveis. Por isso, tome muito 
cuidado para não demonstrar suas emoções. A discrição será fundamental nesse período. 
Aceite a ajuda dos amigos e não se preocupe: os problemas não serão tão graves assim. 

15 PONTOS – A VITÓRIA

O Sol sobre o seu horizonte irá brilhar com muita intensidade. Todas as dificuldades e 
obstáculos serão superados, e você caminhará triunfante para o sucesso. E, entre surpresas 
e alegrias, poderá finalmente comemorar a vitória pela qual vinha lutando há tanto tempo.

16 PONTOS – A REUNIÃO

Começa um período de entendimento com a pessoa amada e os familiares. Pessoas 
queridas voltarão ao seu convívio e trarão grandes alegrias. A felicidade reinará novamen-
te e os medos serão eliminados. Brigas serão esquecidas e o equilíbrio será restabelecido.
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17 PONTOS – O RAMALHETE

Eis um claro indício de que boas notícias irão chegar, sob a forma de presentes ou um 
convite. Haverá uma proposta sedutora, que você não deve recusar. É hora de utilizar as ri-
quezas que vinham sendo guardadas e desfrutas da boa saúde e da estabilidade financeira.

18 PONTOS – O CREPÚSCULO

A valorização dos sentimentos será o mais importante nessa fase. As conversas levarão 
a um entendimento que irá aprofundar o afeto. O amor será favorecido e a Lua irá proteger 
os namorados. Harmonia e compreensão, num período em que os segredos serão guarda-
dos.
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