


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 cawminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora



3

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

LEITURA RÁPIDA DE BARALHO CIGANO  (2021)

ÍNDICE: 

• TÉCNICA DOS 3 MONTES ......................................................................  4

• MÉTODO DAS 5 CARTAS ........................................................................   5

• O TEMPLO DE AFRODITE ........................................................................ 6

• AS CARTAS CIGANAS ................................................................................ 7



4

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

LEITURA RÁPIDA DE BARALHO CIGANO  (2021)

MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO
TÉCNICA DOS 3 MONTES

O método de leitura do baralho cigano com três montes é muito indicado por ser sim-
ples, prático e de fácil entendimento.

Esta técnica faz ao mesmo tempo uma análise da área escolhida pelo consulente e pode 
ser interpretada na ordem escolhida pelo consulente.

Após embaralhar as cartas o baralho deve ser cortado em três montes iguais, utilizan-
do-se a mão esquerda.

As cartas de cima de cada monte deverão ser viradas e lidas da esquerda para a direita, 
com pausa para interpretação e reflexão de cada uma. 
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MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO
PASSO A PASSO DO MÉTODO DAS 5 CARTAS

PASSO 1
Embaralhe as 36 cartas e peça para o consulente cortar o baralho em três montes. 

PASSO 2
Em seguida, junte as cartas da esquerda para a direita e abra o baralho na mesa em 

formato de leque, com as imagens voltadas para baixo. 

PASSO 3
Peça para que o consulente escolha 5 cartas de forma aleatória. 

PRIMEIRA CARTA – A primeira carta será a que estiver no meio e irá falar sobre a 
situação presente do consulente. 

SEGUNDA CARTA – A carta de número 2 é a carta que está a esquerda da carta cen-
tral. Ela mostrará o passado do consulente, acontecimentos vividos pela pessoa que pode 
ter ou não relação com o momento presente. 

TERCEIRA CARTA – Essa carta está a direita da carta central e fala sobre os acon-
tecimentos futuros. Ela irá revelar qual será o provável desenrolar do problema atual do 
consulente. Essa carta também é conhecida como futuro próximo.

QUARTA CARTA – Essa carta também fala do futuro, mas não necessariamente tem 
relação com o atual problema do consulente. Ele dirá o que o futuro reserva para a pessoa, 
podendo ser coisas positivas ou negativas.

QUINTA CARTA – Aqui você verá a conclusão que o momento atual da pessoa irá 
acarretar em um futuro mais distante.
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MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO
O TEMPLO DE AFRODITE

Essa tiragem é ótima para analisar a relação de um casal, seja no plano racional, emo-
cional ou físico/químico. Primeiro, você deve embaralhar as cartas e pedir para o consu-
lente cortar em três montes. Caso esteja lendo para você, corte você mesma o baralho. 

Em seguida, escolha um dos montes para tirar 7 cartas.  Distribua essas cartas em duas 
colunas com 3 cartas cada. A última carta deverá ser colocada no final, em uma posição 
central entre as duas colunas, como na imagem abaixo.

LEVE EM CONSIDERAÇÃO OS SEGUINTES PONTOS:
A primeira coluna fala sobre ele e a segunda coluna sobre ela;
As duas cartas da primeira linha referem-se ao plano mental, ou seja, revelam o que ele 

e ela pensam sobre a relação e quais são as intenções racionais de ambos;
A segunda linha é o plano afetivo, mostra os sentimentos que um tem pelo o outro;
A terceira linha é o plano sexual, revelando o tesão que um tem pelo o outro;
A última carta que está entre as colunas mostra o resultado da junção dos dois, dá um 

prognóstico para o relacionamento. 

ELE ELA

RESULTADO
1

2

3

4

5

6

7
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AS CARTAS CIGANAS

Ler uma sequência de cartas é semelhante à leitura de uma frase escri-
ta. Cada figura representará uma palavra ou idéia. Todas as cartas juntam 
contam a sua história. Deixar que a intuição flua naturalmente é um fator 
importante para uma boa leitura.

Não existe uma técnica de arrumar as cartas melhor que outra. A me-
lhor de todas será aquela com a qual você sentir mais afinidades. Procure 
deixar sua mente livre de preocupações ao fazer uma leitura, pois isto per-
mitirá mais veracidade na sua interpretação.

Não deixe que outra pessoa use ou manuseie seu baralho. Ele é de uso 
pessoal. Use sempre uma toalha ou lenço para forrar o espaço em que co-
locará as cartas. Esta toalha não deverá ser usado para outra finalidade que 
não seja esta.

Troque sempre a água da taça que estiver sobre a mesa de jogo, pois ela 
irá harmonizar qualquer energia negativa que possa ter sido trazida pelo 
consulente.
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1 - Cavaleiro
Significa o movimento, a 

transformação da energia es-
piritual em material. A alegria 
de viver, o dinheiro e as con-
quistas de bens materiais. Sig-
nifica o homem em ação, em 
busca da sabedoria, da auto-
confiança e do conhecimento 
interior.

Também é a criatividade 
presente no ser humano. Con-
cretizações e realizações, algo 
que está para acontecer, e que 
está a caminho. A ação positi-
va leva à realização, à manifes-
tação das propostas do Plano 
Terra e a atividade dos objeti-
vos propostos. Alcançará seus 
objetivos.

2 - As Pedras
Os pequenos problemas 

da vida, desorientações que 
não trazem grandes consequ-
ências, problemas passageiros 
e de fácil solução.

As dificuldades serão pas-
sageiras se o consulente acre-
ditar que tem em si a força 
infinita da sabedoria. Impedi-
mento, obstáculos pequenos.

O Sol brilha no fim do ca-
minho.

3 - Navio
De todos os meios de 

transporte o mais lento é o 
Navio, mas é também o que 
transporta mais coisas, fazen-
do uma analogia, esta carta 
mostra que está sendo gerado 
mudanças na vida do consu-
lente.

Estas mudanças serão de-
vagar, mas chegarão no tempo 
certo, somente o nosso con-
sulente precisa manter a sua 
direção, manter as suas metas 
porque será um desafio man-
ter com uma motivação de-
vagar, mas o que a consulente 
deseja está sendo gerado.
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4 - Casa
Mostra a sua casa, mas 

esta casa pode ser o seu eu 
interior, sua casa morada, sua 
casa trabalho, sua casa emo-
cional e sua casa espiritual. In-
dica confiança, prosperidade e 
equilíbrio .

Esta carta é positiva e traz 
a mensagem para nosso con-
sulente para ele manter a sua 
segurança e o equilíbrio, para 
assim obter o que deseja.

5 - Árvore
Significa a fartura, abun-

dância, o crescimento de tudo 
o que foi plantado. De forma 
positiva significa que tudo que 
se quer semear será colhido 
em abundância. Novas opor-
tunidades surgirão trazendo 
fartura à mesa e garantia de 
sucesso nos empreendimen-
tos.

Esta carta mostra que o 
nosso consulente tem bases 
raízes e conhecimentos para 
Prosperar, mas que devido as 
suas dúvidas não está usando 
desde conhecimento, é preci-
so orientá-lo para que se faça 
cortes neste comportamento, 
para assim nosso consulente 
voltar a colocar em prática dos 
seus conhecimentos para vol-
tar a ter a colheita abundante.

6 - Nuvens
Mostra instabilidade emo-

cional, sensação de incapaci-
dade para resolver problemas. 
Mudanças lentas, tristezas; 
confusão de sentimentos, ins-
tabilidade, aborrecimentos.

Idéias tumultuadas. Mas 
esta carta traz para nosso con-
sulente que estas nuvens serão 
passageiras, e em breve, ele 
verá o caminho que ele deve 
seguir, toda esta tristeza é pas-
sageira, logo as nuvens irão 
embora e o Sol brilhará.
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7 - Serpente
Esta carta é uma lição de 

vida, assim como a cobra se 
adapta ao chão, ao rios e lagos, 
e subir em árvores, esta carta 
nos ensina a nos adaptarmos 
as situações que a vida nos co-
loca.

Nos ensina a termos cui-
dado com o que falamos, por-
que o veneno da cobra está na 
boca, e este mesmo veneno 
também pode curar, com as 
palavras certas colocadas na 
hora certa.

Esta carta nos ensina a di-
luir as magoas e tristezas para 
permitirmos a renovação, e 
esta renovação está associada 
a mudança de pele da cobra. 
Então oriente a consulente 
para permitir a renovação na 
sua vida. Esta carta só indica 
traição em pergunta especifi-
ca.

8 - Caixão
Momentos de mudanças. 

Fim de um ciclo, inicio de ou-
tro ciclo.

Não significa rupturas fí-
sicas e definitivas, mas se faz 
necessário passar por mudan-
ças, transformações que trarão 
o crescimento.

Orientar a consulente para 
ter a coragem de recomeçar 
tudo outra vez; as transforma-
ções propiciam a descoberta 
da auto-estima.

9 - Ramalhete
As flores simbolizam a 

felicidade, alegria e beleza, a 
fraternidade e a união das pes-
soas.

Também indica a realiza-
ção dos objetivos.

Significa alegria, satisfa-
ção. Esta carta representa a fe-
licidade em todos os aspectos 
da vida.

Orientar o nosso consu-
lente para escolher o que ela 
deseja plantar, escolher as no-
vas sementes para ela colher a 
felicidade.
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10 - Foice
Significa o corte, a inter-

rupção do crescimento.

As decisões a serem toma-
das. As escolhas a serem feitas.

Transformações. Simboli-
za a cura. Esta carta nos mos-
tra que devem ocorrer cortes 
para se ter curas, físicas, emo-
cionais, financeiras e espiritu-
ais.

Neste momento a nossa 
consulente precisa fazer cor-
tes, que ela pode escolher, se 
ela deixar a vida escolher os 
cortes na vida dela, será mais 
doloroso.

11 - Chicote
Esta carta nos ensina a 

não usarmos da força e sim 
do jeito, não se faz necessá-
rio o uso da força, só precisa 
de jeito para resolver as con-
trariedades que podem estar 
acontecendo na vida da nossa 
consulente.

Esta carta pode mostrar 
influencias de magias ,mas so-
mente em perguntas especifi-
cas.

O conselho haja com jeito 
sem impor a força.

12 - Pássaros
Esta carta nos ensina a 

estarmos lado a lado com os 
nossos companheiros, mas 
precisamos manter o equilí-
brio e a liberdade,

Esta carta também mostra 
o tempo, que se a nossa con-
sulente controlar a ansiedade, 
alcançará os seus objetivos.

Nos relacionamentos re-
presenta a fase inicial os FI-
CANTES, a parceria ainda 
sem compromisso sério.
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13 - Criança
É a figura de crianças ino-

cente que representa a alegria, 
a própria inocência, a natura-
lidade ainda presente no cora-
ção das pessoas.

Esta carta traz um con-
selho: a consulente deve ficar 
bastante atenta com atitudes 
impensadas e imaturas.

Estas ações podem trazer 
problemas nos relacionamen-
tos.

14 - Raposa
Armadilhas da vida, des-

lealdades e a salvação pela as-
túcia. Cuidado.

Mas a nossa consulente 
também precisa ser astuta, es-
perta e gerar as oportunidades 
que ela precisa para a sua vida, 
ela pode conseguir o que dese-
ja usando da inteligência e da 
astúcia.

As armadilhas podem 
aparecer no caminho, mas 
com estratégias serão supera-
das.

15 - Urso
Significa amigos falsos so-

mente em perguntas especifi-
ca.

Mas também nos mostrar 
os instintos, nossos impulsos 
que não estão sendo usados.

A nossa força de realiza-
ção que está estagnada, ou mal 
usada.

Se faz necessário direcio-
nar os objetivos, para alcançá
-lo.
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16 - Estrela
Esta estrela cintilante é o 

símbolo de sua força espiritual 
e da sua intuição, energias que 
devem vir à tona nos momen-
tos difíceis de sua jornada.

Proteção. 

Acredite nas suas intui-
ções.

17 - Cegonha
A carta das novidades em 

vários setores da vida. Nasci-
mento ou mudanças; Novida-
des; Surpresas.

Pode ser a vinda de um 
filho, novo trabalho, mudan-
ça de casa, no relacionamento 
amoroso.

Início de um novo ciclo 
em sua vida, com caminhos 
abertos para novas experiên-
cias e empreendimentos.

A carta das Novidades é 
sempre positiva.

18 - Cão
Esta carta simboliza a 

amizade leal, sincera.

Representa o amigo fiel, a 
amizade verdadeira.

Significa que pode confiar 
nas pessoas que estão ao seu 
lado, caso esta carta esteja ao 
lado da carta do Companhei-
ro(a),mostra a fidelidade, ami-
zade que este tem pelo nosso 
consulente.
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19 - Torre
Esta carta mostra a fase 

de busca do seu autoconheci-
mento; a busca espiritual; po-
sição de defesa; isolamento.

Procure a sabedoria den-
tro de você mesmo.

As respostas que você 
procura estão dentro de você; 
busque e siga um caminho es-
piritual.

Através de novos conhe-
cimentos espirituais a consu-
lente saí da introspecção, e en-
contra as suas respostas.

20 - Jardim
Esta carta traz a seguin-

te mensagem o que se planta 
se colhe, nosso conselho para 
consulente, ter atenção nas 
novas atitudes, porque o que 
ele ( a ) plantar irá colher.

O Jardim é uma carta que 
nos aconselha podemos esco-
lher o que plantar, mas a co-
lheita é certa .

Pense melhor sobre as 
suas ações, porque ação feita, 
reação colhida.

21 - Montanha
Representa a justiça, a im-

parcialidade de julgamento e 
os negócios, e a segurança. Sua 
positividade representa suces-
so nas pendências judiciais e 
de partilha de bens.

Representa o poder de se 
administrar com justiça e reti-
dão. É preciso manter os equi-
líbrios físicos , emocionais, fi-
nanceiros e espirituais.
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22 - Caminhos
Esta carta mostra que seus 

caminhos estão abertos .

Significa a estrada da vida, 
os caminhos a serem trilha-
dos. O livre arbítrio.

A escolha a ser feita. Ca-
minhos abertos.

A consulente está no rumo 
certo e realizará o que deseja. 
Acredite no seu caminho.

23 - Rato
Aviso de perdas. Cuidado 

com desgastes.

Proteja sua saúde e seus 
bens.

Não comente alegrias e vi-
tórias.

Possíveis doenças, cuide 
da saúde.

Cuidado com a desgastes, 
se resguarde e não comente 
sua vida com outras pessoas.

24 - Coração
Mostra a paixão e alegria.

Emoção; Sensibilidade; 
Intuição;

Sentimentos.

Esta carta mostra que 
existe sentimentos mas estes 
poderão tanto crescer como 
também acabar, tudo depende 
do comportamento dentro do 
relacionamento.
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25 - Alianças
Simboliza união duradou-

ra, relacionamento amoroso 
sério.

As alianças simboliza la-
ços afetivos sérios, a sociedade 
comercial, união duradoura.

Sempre fique atenta as 
cartas ao lado, porque a carta 
seguinte pode indicar qual é 
aliança na vida da nossa con-
sulente.

26 - Livros
Esta carta mostra a neces-

sidade de adquirir novos co-
nhecimentos e cultura; estudo; 
trabalho.

Documentos; Bons segre-
dos que serão revelados.

Sucesso em testes e pro-
vas, concursos, estudos.

Êxito ou promoção no tra-
balho.

27 - Carta
Esta carta traz para a con-

sulente que ela terá notícias re-
ferentes ao que ela pergunta ao 
Baralho.

E estas notícias chegam 
para ela em até (9 dias).
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28 - Companheiro
Esta carta é a figura mas-

culina importante na vida da 
nossa consulente, a primeiro 
momento é o homem da vida 
da pessoa por quem ela tem 
sentimentos amorosos, mas 
também pode ser identificada 
pelo Pai, Chefe, Irmão mais 
Velho ou o Dirigente Espiri-
tual, o que define a esta figu-
ra masculina na vida da nossa 
consulente é a pergunta .

Se o nosso consulente for 
um homem, esta carta repre-
senta ele, na interpretação das 
cartas.

29 - Companheira
Esta carta representa a 

consulente se ela for uma mu-
lher, se estivermos atendendo 
um homem, é a figura femi-
nina importante na vida, que 
também pode ser a Mãe, a 
irmã, a Chefe ou a Dirigente 
Espiritual ,tudo depende do 
contexto da pergunta.

30 - Lírio
Esta carta simboliza a paz 

e a conciliação.

No amor indica sentimen-
tos verdadeiros.

É a paz , a serenidade in-
terior.

Perceber como tudo fica 
em harmonia e em paz quan-
do o fluxo da vida ocorre sem 
resistência. Mostra a tranqüili-
dade do rio que corre em seu 
leito e, apesar das turbulências 
das corredeiras e das quedas 
em cachoeiras, sabe com se-
gurança que, após o percurso, 
desembocará no mar.
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31 - Sol 
Representa o crescimento, 

o desenvolvimento e a luz.

Um novo caminho se 
abrin do. Indica que planos ma-
teriais serão bem sucedidos.

Esta é a carta da Realiza-
ção. O Sol que brilha na vida 
do nosso Consulente.

Mostra uma oportunida-
de de sucesso e expansão que 
você deve deixar aflorar.

Os resultados duradouro, 
que nos deixam felizes.

32 - Lua
Significa a inconstância, a 

dúvida, ocultos.

Simboliza as honrarias, o 
valor reconhecido, o trabalho 
recompensado.

A intuição. Honrarias e os 
méritos pelos esforços realiza-
dos. Magia.

Mas esta carta também 
previne a nossa consulente 
que ela saberá de algo que esta 
oculto e que será revelado, e 
que tudo na vida tem um tem-
po um ciclo, e o que ela está 
passando já está terminando, 
ocorrerá mudanças.

33 - Chave
Esta carta traz mensagem 

a chave está na mão da nossa 
consulente, ela tem o livre-ar-
bítrio para abrir o que ela de-
seja ou fechar a escolha é dela, 
a resolução da situação é dela, 
as escolhas são dela.

Simboliza a solução, a res-
posta, o objetivo a ser alcança-
do. Saída para os problemas.
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34 - Peixes 
Simboliza bens materiais, 

os negócios, lucros e sucesso 
no trabalho/emprego.

Dinheiro;

Fartura;

Multiplicação;

Lucros.

Abundância na vida do 
nosso consulente.

35 - Âncora
Segurança material e fi-

nanceira, firmeza nos objeti-
vos. Patrimônio; bem-estar; 
Estabilidade financeira.

Mostra firmeza de objeti-
vos. Atenção: da mesma forma 
que a Âncora segura o navio 
também pode estagná-lo, re-
flita em seus objetivos.

36 - Cruz
A Vitória em todos os sen-

tidos, apesar das dificuldades. 
Espiritualidade, Autoconfian-
ça, Sabedoria .

Vitória dos seus planos, 
sucesso.

Persevere, insista, seja de-
dicado, você tem proteção su-
perior e a vitória está em seu 
caminho.
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