


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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COMO FAZER? 
• PASSO 1: consiga sete moedas (de preferência do mesmo valor). Se for possível, guar-

de-as em um saquinho preto e use-as exclusivamente para jogar o oráculo.

• PASSO 2: passe um incenso de alfazema pelas moedas, com cuidado para não se 
machucar. Essa essência é considerada purificadora. Repita o procedimento sempre que 
recorrer ao oráculo.

• PASSO 3: forre uma superfície plana com uma toalha.

• PASSO 4: limpe sua mente de pensamentos negativos e pense em sua pergunta, de 
modo que a resposta esperada seja “sim” ou “não”, como, por exemplo, “vou conseguir re-
alizar meu projeto?”.

• PASSO 5: jogue as sete moedas.

• PASSO 6: observe as posições em que as moedas caíram e conte quantas coroas fica-
ram para cima. Então, veja o resultado abaixo.
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3 COROAS
As circunstâncias que caminham 

para a concretização do seu propósi-
to indicam um resultado desfavorá-
vel. Mas não se abale, pois ainda há 
uma pequena chance de êxito em seu 
projeto.

2 COROAS
Pense um pouco mais a respeito 

da situação. Será que você não está 
agindo por impulso? Reflita!

1 COROA
Seu plano é meio arriscado. Vale 

a pena rever suas escolhas a partir de 
agora para evitar um desfecho mal-
sucedido.

NENHUMA COROA
A resposta para a sua pergunta é 

“não”.

7 COROAS
A resposta para a sua pergunta é 

“sim”!

6 COROAS
É possível que um detalhe não saia 

do jeito que você tinha imaginado, mas 
isso não vai atrapalhar a concretização 
do seu objetivo.

 
5 COROAS

Grande inclinação para um resul-
tado positivo. Se for possível, empe-
nhe-se na reta final para colaborar com 
o sucesso do seu projeto.

4 COROAS
Esse número de coroas indica um 

desfecho incerto para o seu projeto. É 
possível que as coisas recebam um en-
caminhamento diferente e você se sin-
ta mais feliz com a nova solução que se 
formar no seu destino.



6

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

ORÁCULO DAS MOEDAS - AULA 4  (2021)


