


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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O PRESENTE
INTERPRETAÇÃO COM A MESA REAL

Para Jung os oráculos são uma forma de comunicação com o inconsciente, sendo a 
sua interpretação um processo de autoconhecimento. Na interpretação as figuras 
das cartas representam arquétipos do inconsciente coletivo, uma espécie de memó-

ria de todas as experiências da humanidade ao longo da evolução armazenada na forma 
de imagens.

ARQUÉTIPOS
Arquétipos são repre-

sentações de papéis sociais 
que criamos como uma 
forma de adaptação para 
vivermos em grupo, nos 
adequando as situações 
impostas pela organização 
social na qual estamos in-
seridos. 

Os arquétipos possuem 
tendência hereditária uni-
versal e são passados bio-
logicamente pelos nossos 
ancestrais. Quando expres-
samos demais a caracterís-

tica de um determinado arquétipo temos algum tipo de desequilíbrio de personalidade.

Quando passamos por experiências na quais precisamos ter certas características des-
pertamos o arquétipo respectivo. Embora o arquétipo seja universal, a maneira como ex-
pressamos as suas características é individual, pois o consciente influencia a maneira na 
qual ele é expresso.
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INTERPRETANDO 
OS ARQUÉTIPOS COM 
O BARALHO CIGANO
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Usamos as cartas ciganas na interpretação do tempo presente para reflexão sobre 
quem é nosso consulente e como podemos ajudar para que seja tomada a decisões 
favoráveis para o desenvolvimento. 

A partir das figuras nas cartas a interpretação nos leva a refletir sobre arquétipos que 
estão mais presentes  e a influência da presença mais expressiva deste arquétipo influen-
ciando o modo de pensar e agir.

A escolha da carta é o resultado da comunicação entre o inconsciente em conexão com 
a matéria. O método no qual ocorre esta sintonia entre o inconsciente e as cartas é chama-
do por Jung de sincronicidade.

Seria uma conexão entre a matéria e a mente, segundo as palavras do autor “Uma vez 
que psique e matéria estão contidos em único e mesmo mundo e, além disso, estão em 
contato recíproco contínuo, e em última análise, repousam sobre fatores irrepresentáveis, 
transcendentes, não só é possível, mas até altamente provável, que psique e matéria sejam 
dois aspectos diferentes da única e mesma coisa.”

O INCONSCIENTE INDIVIDUAL 
O inconsciente individual é o resultado das experiências pessoais e possui uma in-

terpretação única das representações de comportamentos e imagens representadas pelos 
arquétipos nas figuras das cartas.
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A interpretação do Oraculista é decodificar e organizar os símbolos para que seja 
compreensível ao consulente a sua interpretação. Para que isso ocorra é necessário 
que o consulente esteja disposto a falar sobre as suas vivências e experiências mar-

cantes tanto alegres como traumáticas para facilitar a compreensão e a melhor interpreta-
ção das figuras das cartas que forem apresentadas em seu atendimento.

Com o uso das cartas 
ciganas podemos descobrir 
quais arquétipos possuem 
destaque na nossa forma de 
agir, conseguindo identifi-
car características negativas 
de nossa personalidade que 
está relacionada com a nos-
sa forma de agir. Podemos 
mostrar  quais arquétipos 
buscamos nos outros, po-
demos trabalhar para de-
senvolver as características 
destes arquétipos, buscando o equilíbrio em nossos relacionamentos.

As Cartas é uma interpretação do conhecimento do presente, sendo mais um método 
de compreensão dos conflitos do que o método divinatório, ao alterarmos o nosso com-
portamento, estaremos também alterando o nosso futuro, mas isso mais por consequên-
cias de nosso atos.

Utilizada como revisão de valores e condutas entendendo nossos padrões de controle 
ou vitimização com relação às situações cotidianas, consultar as cartas é uma ferramenta 
muito importante nas sessões de terapia, a Mesa Real antes de ser um mero atendimento, 
é uma terapia no caminho do auto-conhecimento.

O PAPEL DO ORACULISTA NA 
INTERPRETAÇÃO DAS CARTAS

O PRESENTE
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