


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”.
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Para falar de Oráculos utilizados pelo Povo Cigano, 
penso na difícil tarefa que tenho em mãos, 

nas diversas famílias Ciganas que se tem notícia 
pelo mundo, são diferentes em alguns pontos, 

coincidindo apenas nos aspectos cruciais da Raça. 
O Universo Cigano é complexo e misterioso 

e falar em Povo Cigano e seus Oráculos, 
ou Métodos Oraculares, é estar falando de um 

Povo que por excelência tem o dom da predição.
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MÉTODO DE 
MADAME LENORMAND

Representa um retrato do consulente, assim como o resumo de sua vida. Por isso, é o 
primeiro jogo que deve ser aberto, objetivando visualizar o momento atual nos diversos 
setores da vida (trabalho, amor, saúde, espiritualidade, etc.).

O jogo é aberto formando cinco filas da esquerda para a direita, sendo que as quatro 
primeiras formadas por oito cartas cada e a última por apenas quatro cartas, que devem 
ser centralizadas.

A primeira carta é aberta em dupla com a última, a Segunda com a penúltima, e assim, 
sucessivamente; sempre da esquerda para a direita na parte superior, e da direita para a 
esquerda na parte inferior.

Primeiramente a carta será interpretada só pelo seu significado específico, juntamente 
com o simbolismo da que foi aberta duplamente.
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Esta é um sequência inglesa, ela 
nos dá uma excelente avaliação geral de 
uma situação pessoal,em todos os ní-
veis,indicando relações entre amantes,-
família,amigos e conhecidos,carreira e 
perspectivas de negócios,questões mo-
netárias e também,os inevitáveis per-
calços da vida. Aponta ,também para 
características individuais e potencial 
psíquico,podendo ser utilizado,portan-
to, para estudo de personalidade ou in-
terpretação psíquica.

São necessárias 13 cartas ao todo, 
entre elas uma para representar a pes-
soa que consulta. Após a preparação, 
as 13 cartas devem ser escolhidas e dis-
postas da seguinte forma.

LINHA VERTICAL
Representa a situação atual 

LINHA HORIZONTAL
Representa as influências que afetarão 
essa situação.

Primeiramente observa-se a posição da figura que representa a consulente. Se a carta 
estiver na linha vertical,isto quer dizer que é mais provável que o consulente seja afetado 
pelas circunstâncias do que o inverso. Se a carta que representa a consulente estiver na 
horizontal,isso significa que está ao alcance do consulente controlar e influenciar as cir-
cunstâncias.

Se, no entanto, a figura se encontrar no centro da cruz,o consulente pode estar certo de 
que a situação será, dentro em breve, resolvida de maneira satisfatória.

Em seguida é interpretada o centro da cruz.Ela indica o aspecto dominante em torno 
do qual tudo gira,no presente. É tanto causa como efeito e sua significação depende do 
significado individual da carta.

As cartas na linha vertical são interpretadas individualmente e ligadas para simbolizar 
aspectos da situação atual. As cartas da linha horizontal são interpretadas individualmente 
como influências que alterarão a presente situação no futuro.

MÉTODO CRUZ MÍSTICA
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MÉTODO 
FERRADURA DO DESTINO

A Ferradura do Destino “surgiu com os ciganos “, que a levaram do Oriente Médio 
para a França, séculos atrás. É um método simples e eficiente, apropriado para a interpre-
tação especifica, relacionada com problemas que a pessoa sente na própria carne, mudan-
ças no trabalho, mudanças de casa,viagens e questões financeiras. Muito simples de dispor 
este método, siga o diagrama.

Carta nº 1 – representa as influencias anteriores que contribuíram para a situação presente.

Carta nº 2 – revela escolhas e alternativas

Carta nº 3 – representa estabilidade ou instabilidade

Carta nº 4 – mostra correntes contrárias,influências e desafios.

Carta nº 5 – indica oportunidades ou obstáculos

Carta nº 6 – revela quem e como são seus amigos ou inimigos

Carta nº 7 – indica o resultado final
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MÉTODO PIRÂMIDE 

Não surpreende que esta sequencia seja originária do Egito. Quanto mais refletimos 
sobre a sua mensagem, mais revelações ela nos faz e nisto se veem os reflexos da grande Pi-
râmide, É uma excelente sequencia para a interpretação de um aspecto específico da vida, 
mas pode também ser utilizada para uma concisa interpretação.

As cartas são dispostas conforme o diagrama.

A carta que fica no alto simboliza o aspecto geral e as influências que afetam o proble-
ma,a situação ou a questão.

A segunda linha mostra o método de ação.

A terceira linha revela forças subjacentes atuando e o grau de estabilidade,

A linha da base informa ao consulente como deve agir, no futuro.
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MÉTODO DAS 21 CARTAS 
CIGANAS (BALCÃS)

Esta sequência é originária dos Balcãs e é utilizada amplamente pelos ciganos, hoje na 
Grã-Bretanha e na Europa. Muito adequadamente revela segredos do coração e todos os 
problemas pessoais relativos a saúde e prosperidade.

São escolhidas 21 cartas pelo consulente e dispostas em 3 linhas com 7 cartas (diagra-
ma).

A linha de cima representa o passado, a do meio, o presente e a da base, o futuro. As 
cartas são interpretadas da esquerda para a direita,começando da linha de cima.
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MÉTODO DO 
QUADRADO MÁGICO

Esta sequência foi criada por um sábio antigo, que se inspirou em segredos que herdou 
do Oriente  e do Ocidente. Como irão ver, ela se baseia mais no potencial do individuo 
do que em eventos passados, presentes ou futuros. É ideal para a revelação de traços de 
personalidades e capacidade psíquica.

Esta sequência exige uma figura para representar o consulente em relação à análise de 
personalidade ou interpretação psíquica. Após ter escolhido a figura, ela deve ser posta de 
lado, enquanto o consulente escolhe as demais cartas.

As quatro primeiras cartas são tiradas conforme o consulente escolher. A quinta carta 
é a figura que representa o consulente e deve ser colocada sobre o quadrado 5. A sexta, a 
sétima, a oitava  e a nona carta são tirada conforme o consulente escolher e colocadas para 
completar o diagrama.
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MÉTODO DO 
CÍRCULO CELESTIAL

Esta é uma sequencia Européia tradicional, a seleção feita entre as cartas de um ba-
ralho completo dá uma excelente indicação dos eventos do ano vindouro,sendo que cada 
carta simboliza um mês no calendário. A carta do centro reflete a influência geral do ano,-
como um todo.

Neste método o consulente escolhe 13 cartas que serão dispostas conforme o diagra-
ma.

A primeira carta representa o mês da leitura;assim mesmo que seja o último dia do 
mês, deve ser considerado como tal. Os significados de cada carta, em todos os níveis, 
revelarão as tendências mais fortes que influenciam o mês correspondente.
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MÉTODO DO 
DESEJO MAIS ÍNTIMO

É mais um meio de descobrir pelas cartas se aquele desejo especial se tornará realida-
de, do que propriamente uma sequência. Dizem que sua origem está ligada a um membro 
da corte francesa, do século XVIII, que estava enamorado. Portanto, é reservado especial-
mente aos amantes.

Embaralhamos as cartas, em seguida, pedimos para nossa consulente cortar as cartas 
em 3 montes, que devem ser colocados lado a lado conforme o diagrama.

A figura que representa nossa consulente e a carta do coração que simboliza nosso 
desejo, deverão ser encontradas.

Se as 2 cartas estiverem no mesmo monte, significa que o desejo será realizado se no 
primeiro monte, à esquerda do consulente, o sonho se tornará realidade, em breve; se no 
monte central, é preciso contar com uma pequena demora, e se no terceiro monte, a direi-
ta, a demora será grande, mas tudo acabará bem.

Quando a carta do coração está sozinho no primeiro monte, à esquerda,ainda há es-
perança de o desejo se realizar, mas se estiver no monte do meio a chance é menor, e no 
terceiro, à direita, o consulente não deve ter muitas esperanças.
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