


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
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MÉTODOS DE
INTERPRETAÇÃO
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MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO
TRIÂNGULO

Para perguntas diretas sobre, trabalho, negócios e dinheiro.

REALIZAÇÃO COM O FOGO

MARTE –  Mostra as lutas e obstáculos que se precisará 
superar para se alcançar o objetivo.

JUPITER- Mostra se te trará a expansão deseja.

SOL – Mostra o crescimento se rápido ou lento.
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MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO
OS PLANETAS

SATURNO – Mostrará se os conhecimentos serão suficientes para trazer os recursos necessário 
para manter a estabilidade.

SOL – Mostrará se terá crescimento e brilho

LUA- Mostrará as influências ocultas, o que não está se vendo e que pode vir a atrapalhar o 
andamento e o crescimento.

MARTE – Obstáculos a serem superados, as lutas que irão surgir e que se deve estar preparado.

MERCURIO – Mostrará a fluidez da comunicação, se através da comunicação se mantém pla-
nos e projetos e  se a palavra será cumprida.

JUPITER – Mostrará a expansão do bom e também do que não é bom e que pode vir a atrapa-
lhar, mas que se corrigido se a expansão se mantém.

VÊNUS – Mostrará se aos olhos das pessoas em volta se estão vendo com clareza e beleza o que 
esta sendo realizado.

Interpretar a Mandala dos Planetas, podemos fazer de 2 formas:
- Influências dos Planetas na questão colocada.

- Influência diária da questão colocada.

1 – Influências na Questão Colocada
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