


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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O Referencial de Nascimento

O Referencial de Nascimento é um método de autoconhecimento e de desenvolvi-
mento pessoal tendo como suporte o Petit Lenormand. Este método faz uma abordagem 
filosófica, terapêutica e humanista. 

“O Petit Lenormand é uma rota 
e fornece informações para construir o futuro”. 

Seguindo este pensamento, ele diz que trabalhar com o Petit Lenormand em um pro-
cesso de autotransformação, terapia, desenvolvimento pessoal, nos permite entrar em con-
tato com o centro invisível que se confunde com o mais profundo de nosso ser, o mais 
autêntico, o mais criativo. 

Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal
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Seguindo esta idéia, o Referencial de 
Nascimento parte de uma interpretação hu-
manista, viva, em vez de uma interpretação 
passiva.

O Referencial de Nascimento, como o 
nome indica, é uma representação das quali-
dades pessoais às quais é sempre possível se 
referir. É um instrumento de autoconheci-
mento e conhecimento dos outros, um meio 
dinâmico de evolução e de desenvolvimento 
pessoal, um método “de aprendizagem do 
ser”. 

Com a decodificação das lâminas que o 
compõem, ele vai permitir o retorno sobre si 
mesmo, a coerência consigo mesmo e, então, a autonomia que, por sua vez, favorece uma 
melhor harmonização no relacionamento com o outro.

O Referencial de Nascimento propõe uma interpretação das cartas sob uma perspecti-
va humanista, evolutiva e terapêutica, que permite atualizar seus símbolos na experiência 
individual. 

Poderíamos dizer, que o Petit Lenormand é uma linguagem universal que se individu-
aliza no Referencial de Nascimento.     

Um Referencial não é uma radiografia 
da personalidade, mas um espelho simbóli-
co de uma estrutura interior. Trabalhar com 
um Referencial de Nascimento ajuda, a se 
estruturar, sob a condição de poder se reco-
nhecer nas experiências de vida que refle-
tem as imagens simbólicas do antigo Petit 
Lenormand. 

O Referencial de Nascimento nos apre-
senta uma adição de cartas que nos são con-
fiadas no momento do nosso nascimento. 
Ele nos convida não só a uma observação 
desligada e distanciada de si mesmo para 
melhor discernirmos um estado de confli-
to suscetível de gerar sofrimentos, mas, so-
bretudo, para identificar recursos, reservas 
energéticas estocadas e utilizáveis em prol 
de nossa transformação interior.
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Os cálculos
O Referencial de Nascimento se apresenta sob uma forma de cruz composta de treze 

Cartas, cada uma contendo uma proposição de desenvolvimento pessoal. 

Esta maneira de organizar as cartas no espaço constitui a gramática sintática; a leitura 
do tema é a retórica; e a arte de formular as proposições constitui a dialética.  

O Referencial de Nascimento é, uma estrutura gramatical cuja leitura e comentário 
devem nos ajudar a nos tornar mais presentes, ou seja, mais conscientes. 

No Referencial de Nascimento, somos quase sempre levados a verificar a adequação ou 
não adequação entre o que propõe cada carta de um ponto de vista absoluto (uma simbo-
logia comumente aceita) e a vivência desta carta da nossa experiência pessoal. 
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Partindo da sua vivência, ele vai se co-
nectar com a simbologia da carta... Se não  
há uma adequação, o Referencial pode ofe-
recer caminhos para uma adequação atra-
vés de vários tipos de terapia.

   

As lâminas são dispostas em quatro ei-
xos que formam uma cruz de Santo André. 

Por exemplo:
A TORRE, um buscador incansável, aquele que encontra a luz e a sabedoria no in-

terior de si mesmo, ou uma predisposição para a solidão;  

A RAPOSA, integração das forças vitais, centragem e autonomia. Perguntar-se-ia 
a um consulente que tenha estes dois Arcanos no seu Referencial “onde ele se encontra 
nesta questão?” 

• O eixo vertical é denominado de a escada de Jacó; 

• O eixo horizontal, a cintura ou o horizonte;  

• A diagonal que desce da esquerda do observador, a  Banda;  

• A outra diagonal, a Barra; 

• O espaço situado acima do horizonte, o hemisfério norte;  

• O espaço situado abaixo,  o hemisfério sul. 

• Esta cruz gira da direita para esquerda e determina os 12 espaços 
chamados Casas e mais um espaço: 

• O coração do brasão ou Casa 13, como no desenho ao lado. 

• As lâminas que ocupam estas casas formam juntas os aspectos (espelho, nó, dialética...)
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