


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 Grand Tableau, como também é conhecida a Mesa Real, 
é um jogo que utiliza as 36 cartas do baralho Lenormand. 

Neste método você está abrindo o “livro da vida” do consulente, 
fazendo uma previsão que pode variar de 3 a 6 meses. 

Se o consulente pedir um novo conselho, faça jogos menores 
e específicos sobre o tema que ele quer abordar. 

CORTE
Após embaralhar as cartas, corte em três montes. Vire as cartas e 

faça a leitura. O corte traz uma mensagem importante sobre 
o que está acontecendo agora, ou seja, momento do consulente.  

Durante a leitura, aí sim eu posso me referir ao corte, 
confirmando o que está sendo visto nas demais cartas.

TÉCNICAS DA MESA REAL
(para todos os Oráculos)
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DEITAR AS CARTAS
Existem diversas formas de deitar as cartas para uma Mesa Real. 

As mais populares são 8 x 4 +4 e 9 x 4.
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A carta que abre o jogo nos fala sobre a energia do momento. 
Nela podemos ver por que o consulente veio se consultar e o que aflige sua mente.

Combinando com as outras três pontas, poderemos saber a tônica geral do jogo. 
É uma mensagem inicial que nos ajuda a sentir a mesa.

A CASA 1 E OS CANTOS
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O consulente SEMPRE será representado: SE FOR HOMEM: pela carta 28 (Cigano) 
SE FOR MULHER: pela carta 29 (Cigana) 

 
A localização dele na mesa é o ponto de partida deste método e é muito importante.

As cartas que estão à sua volta nos trazem informações sobre ele. Aqui podemos ver característi-
cas, a energia que está a sua volta, como lida com a vida, quem ou o que está próximo a ele, etc.

LOCALIZAÇÃO DO CONSULENTE
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Se o consulente estiver localizado na borda da mesa, como por exemplo, na primeira 
coluna, significa que ele está com aspirações futuras, com muitos projetos e sonhos. Ele 
está mais voltado para o futuro, já que não temos cartas atrás dele, ou seja, no passado.

Mas se do contrário, o consulente sair na última coluna, significa que está voltado para 
coisas que já passaram mas que ainda estão orientando a sua vida. Não consegue se des-
vencilhar do passado, tem coisas mal resolvidas. Pode ter arrependimentos e pensamentos 
voltados a situações anteriores, que o impedem de visualizar o futuro ou de ir adiante.

 Se o consulente aparecer na primeira linha, significa que está no comando das situa-
ções de sua vida. 

Mas se sair na última linha, simboliza que a vida está “pesada” demais. Está pensando 
muito, sua cabeça “está cheia”. Há um peso grande em seus ombros.
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LINHAS
Tendo como ponto de partida a carta que representa o consulente, devemos nos loca-

lizar na mesa da seguinte maneira:

• Cartas à esquerda do consulente: passado

• Coluna onde está o consulente: presente

• Cartas à direita do consulente: futuro

 Seguindo essa regra, observe o gráfico:
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LINHAS 
À ESQUERDA

A linha “A” refere-se ao 
passado do consulente.

A linha “B” passado recente

A linha “C” passado distante

LINHAS 
ACIMA

Nessa coluna temos 
a situação atual

linha “D”, são seus 
pensamentos.

linha “E”, são o presente, o 
que está acontecendo agora

LINHAS 
À DIREITA

linha “F”, são o futuro

linha “G”, futuro imediato

linha “h”, futuro mais 
distante
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CARTAS TEMA
Localize as cartas tema na mesa real e faça a leitura relacionando

as cartas que estão à sua volta.

Por exemplo, para saber sobre o amor, observe a carta 24 (Coração) e as cartas que a 
circundam. Para a saúde, faça o mesmo com a 5 (Árvore), para o casamento a 25 (Anel), 

para trabalho a 35 (Âncora), para os estudos a 26 (Livros) e assim sucessivamente.
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FECHANDO O JOGO
Para fechar o jogo, espalhar as cartas e ir confirmando o que foi visto anteriormente, 

adquirindo ainda mais alguns detalhes sobre o que foi abordado no jogo.

Para isso, pegue a carta que está na casa 36, junto com a carta da casa 1 
e separe ao lado da mesa.

Depois a carta da casa 35 e a da casa 2, e vá lendo gradativamente.

Continue desmanchando o jogo, de duas em duas cartas, até fechar totalmente a mesa.
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