


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 FUTURO
INTERPRETAÇÃO COM A MESA REAL

Na Mesa Real a interpretação do Futuro aponta caminhos, inclinações. Pelo fato 
que o inconsciente individual do consulente, mostra as inclinações e objetivos que 
este poderá acessar e alcançar, mas que poderá ser alterado, por vários motivos e 

escolhas, o futuro não é fixo é mutável.

Por que alguém diz que irá ler o seu futuro? Porque são informações que estão no in-
consciente coletivo. Só que não se engane! A leitura das Cartas Ciganas é uma arte que fala 
e revela inúmeras interpretações sobre o seu presente, além de mostrar outras inúmeras 
possibilidades de futuro. 

As Cartas Ciganas na Mesa Real, mostram uma inclinação, 
aponta caminhos, MAS JAMAIS UMA VERDADE ABSOLUTA. 
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Pra você entender melhor, como essa arte funciona? 

Para tornar mais fácil o seu entendimento, vamos 
começar pelas cartas e os seus elementos, que são 

divididos nos 4 elementos: Água, Fogo, Terra e Ar.

E, por consequência, eles falam do aspecto 
principal que esse elemento rege. 
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As Cartas da 
Linha do ele-
mento Fogo, 
representam o 
elemento Fogo 
e fala sobre o 
seu lado 
sexual, 
criativo e 
ações;

As Cartas 
da Linha do 
elemento Ar, 
representam 
o elemento 
Ar e fala sobre 
a sua mente, 
sua inteligên-
cia.

As Cartas da 
Linha do 
elemento 
Terra, 
representam 
o elemento 
Terra e fala
 sobre o seu 
lado material;

As Cartas 
da Linha 
do elemento 
Água, repre-
sentam o 
elemento 
Água e fala 
sobre o seu 
lado emocio-
nal;
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As Cartas Ciganas portanto, é uma jornada que está intimamente ligada à jornada da 
sua vida através do inconsciente e através das cartas podemos ajudar na direção e escolhas 
do consulente,  mas somente o consulente decide que caminho ele deseja seguir, nossa 
parte é mostrar os caminhos e tendências que facilitem a jornada .
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REFLEXÃO

Muito mais do que adivinhação,  é uma ferramenta psicológica e, principalmente, 
uma arte capaz de curar os problemas vividos no passado, as vezes trazemos 
para o presente, mas o futuro podemos construir a vida. 

“Simbolicamente, as Cartas são um cofre onde se depositou um tesouro espiritual. A 
abertura desse cofre equivale à uma revelação. Qual foi a intenção do criador dessa cate-
dral nômade? 

Seria possível um único ser humano plasmar uma enciclopédia de símbolos tão imen-
sa? Quem teria sido capaz de reunir, em uma só vida, tais conhecimentos? É tamanha a 
precisão, são tão perfeitas as suas relações internas, a sua unidade geométrica, que não é 
possível aceitar que seja uma obra realizada por um iniciado solitário. 

A maioria dos consultores e  escritores de livros de Tarot e Cartas Ciganas se limitam 
a descrever e a analisar uma carta após a outra sem imaginar o conjunto do baralho como 
um todo. A tarefa iniciática consiste em unir os fragmentos até recuperar a unidade. “As 
Cartas  são um ser Único.”

As Cartas são uma ferramenta de cura psicológica profunda, e sim, ele vai indicar ca-
minhos para a sua vida, ele vai mostrar inclinações, mas ele jamais vai determinar coisa 
alguma. As Cartas não significa, ela carrega múltiplos significados.



9

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

PETIT LENORMAND E O MÉTODO DA MESA REAL - AULA 4  (2021)


