


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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Este método de leitura é feito com 36 cartas, baseado 
nas 12 casas astrológicas. É uma leitura bastante 

adequada aos relacionamentos e bloqueios, porque 
fornece quase que um “perfil astral” de cada pessoa.

Mandala Astrológica
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Para sua eficácia, deve ser jogado em três etapas: primeiro uma leitura do Consulente; 
em seguida a análise da sua cara-metade, o que já nos dá um panorama dos conflitos 
entre os dois. Por último se faz uma leitura do casal, que mostra o que cada um pode 

fazer para eliminar os pontos de conflito e trazer a harmonia ao relacionamento.

Quanto aos Bloqueios, deve ser feita para mostrar ao consulente onde ele comete os 
bloqueios, muitas vezes sem perceber, esta forma de consulta nos permite mostrar com 
clareza os erros que  impede o consulente de crescer e alcançar seus objetivos, evitando as 
somatizações.

Em cada fase da leitura as informações devem servir de aconselhamento ao Consulen-
te, que pode até mesmo “se conhecer” melhor com os dados revelados pelo oráculo, como 
também conhecer melhor seu parceiro e descobrir a razão dos pontos de conflito.

Bom exemplo é a Casa 9-Viagens e Cursos longos: para simplificar fiquemos com ape-
nas um sentido dessa casa, que será As Viagens. 

Para um dos cônjuges as viagens (de férias, de trabalho) podem ser importantes, já que 
sua personalidade gosta do movimento, de novidades. Para o outro pode revelar que não é 
algo importante, até dispensável. 

Na terceira “rodada”, a do casal, o Oráculo pode indicar uma “saída amigável”, que 
pode ser tanto passar as férias em casa, que faz com que um deles tenha uma parada e o 
outro apenas aproveite a companhia constante por um período mais longo.
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ESTA É A DISPOSIÇÃO DAS CARTAS, 
PELA ORDEM DE TIRAGEM:

Primeiro devem-se distribuir as 12 primeiras cartas (em destaque no diagrama), em 
sentido anti-horário, da 1 até a 12. Em seguida fazer mais 2 disposições completando 3 
cartas em cada casa de cada carta já aberta, fazendo seu complemento. É uma leitura em 
“ideograma”, cada 3 cartas forma uma interpretação que traz com clareza a resposta de 
acordo com o significado de cada casa.
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1 – Eu Sou (personalidade);

2 – Eu Quero (riquezas; talentos; métodos de obtenção de segurança emo-
cional);

3 – Como me Comunico (dia-a-dia; aprendizado; comunicação; pequenas 
viagens);

4 – Origens (lar, reações instintivas relacionadas pelo ambiente da primei-
ra infância; figura parental de maior influência da família – pai ou mãe);

5 – Lazer e Prazer  (Mostra se o consulente tem lazer no seu dia a dia, pas-
seio, encontros);

6 – Saúde (Mostra como esta a  saúde do consulente );

7 – Como me Relaciono (relacionamentos; sociedades; casamento; o que 
a pessoa procura para completar sua integração, nossa vida é feita de rela-
cionamentos);

8 – O que preciso transformar (sexualidade; tabus; morte do Ego; valores 
que vêm do outro; crises e transformações profundas na vida do consulen-
te);

9 – Cursos Longos e Viagens (busca de conhecimentos; convicções; via-
gens; religião; busca do conhecimento espiritual, através de estudo e via-
gens);

10 – Sucesso (carreira; reconhecimento; status social; escolha da profissão; 
como acredita ser);

11 – Meus amigos (amizades; grupos; alianças e convívios social );

12 – Espiritualidade (Mostra como esta a espiritualidade do consulente);

SIGNIFICADO DAS CARTAS:
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Tiragem com 36 cartas, dispostas em 6 fileiras de 6 cartas. A disposição é feita da direi-
ta para a esquerda, sentido que também será usado para a primeira leitura e interpretação 
das cartas. Ao final disso, passa-se à leitura em “ideogramas”, pares de 2 cartas que trazem 
em si um significado e uma mensagem. 

Para criar os ideogramas a mecânica é bastante simples: combina-se a carta 1 com a 36; 
2 com a 35; 3 com a 34 e assim sucessivamente, até a leitura final de todas as cartas.

MAGIA CIGANA:
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FILEIRA 1 – Influências Passadas – experiências que ocorreram no passado e que de-
sempenham papel importante na vida do  consulente;

FILEIRA 2 – Influências Presentes – O que ocorre atualmente e que envolvem o con-
sulente, influenciando suas ações e decisões;

FILEIRA 3 – Influências Exteriores – Pressões e acontecimentos exteriores fora do 
controle do consulente e que no momento exercem influência sobre suas decisões;

FILEIRA 4 – Influências do Futuro Imediato – Fatos que estão se aproximando do 
consulente, ou onde ele está se envolvendo atualmente, inclusive eventos inesperados;

FILEIRA 5 – Possibilidades para o Futuro – Eventos que estão disponíveis, que podem 
ser alcançados e que podem ser evitados pelo consulente, se ele desejar preparar-se 
para enfrentá-los ou e quiser evitá-los.

 

FILEIRA 6 – Resultados e Consequências Futuras – Eventos e circunstâncias que estão 
reservados ao futuro do consulente.
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