


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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A habilidade de ler o futuro fascina diferentes povos 
pelo mundo. Há séculos, diversos místicos, bruxas e 
sacerdotes buscam uma forma eficaz de descobrir o 
que reserva o futuro. 

Nós não sabemos se existe um oráculo perfeito, mas 
vale conhecer os diferentes tipos para saber qual fun-
ciona melhor para cada pessoa.

A Teimancia é a arte de ler o futuro através das folhas 
de chá.
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A Teimancia, também conhecida como tasseomancia, teve origem na China antiga 
quando os imperadores a utilizavam para prever o futuro. A difusão da prática passou pela 
Turquia, Rússia e pela Europa. 

O oráculo prevê o futuro através da interpretação das folhas e borras deixadas na xí-
cara de chá após seu consumo. Existem contos que dizem que os imperadores chineses 
utilizavam a técnica para criar suas estratégias e planos para o império. 

A prática também foi muito difundida no Reino Unido, onde as pessoas possuem en-
raizado hábito de tomar chá.

A ORIGEM



6

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

AS ROTAS E OS CAMINHOS CIGANOS - MÓDULO ARÁBIA - TEIMANCIA - AULA 1

COMO FUNCIONA 
A ARTE DA TEIMANCIA?

Para realizar a técnica, 
serve-se um chá (normal-
mente chá preto, que torna 
mais fácil enxergar as bor-
ras) em uma xícara branca, 
ou de uma cor bem clara, 
com boca larga. A pessoa 
que deseja consultar o orá-
culo deve beber o chá pen-
sando sobre o que deseja 
saber. 

A indicação é que a 
prática seja feita em um lo-
cal calmo, sem que haja in-
terferência de outras pes-
soas. Após tomar o chá, o 
leitor de oráculos interpre-
ta o símbolo que vai apare-
cer na xícara. 

Da mesma forma que 
outros métodos divinató-
rios, a pessoa que interpre-
ta os símbolos geralmente 
possui sensibilidade e co-
nexão com o mundo espi-
ritual, estando aberta para as sutilezas e detalhes que podem estar ocultos nas folhas de 
chá.

O mundo da previsão pode ser fascinante, mas os oráculos servem apenas como bús-
solas e não como uma precisão de um futuro certo e imutável. O futuro é determinado por 
nossos atos do presente, foque no que você deve fazer hoje que poderá mudar o que deseja 
no futuro.
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OS SÍMBOLOS 
DA TEIMANCIA

Existem centenas de símbolos da Teimancia padrão, alguns mais tradicionais e outros 
mais modernos. Porém, alguns são muito populares. 

A maçã, por exemplo, geralmente representa conhecimento e sucesso acadêmico, en-
quanto a vela significa iluminação. Se você encontrar um gato em sua leitura, significa que 
tem um amigo falso, um cão demonstra que seu amigo é leal. 

Os pássaros voadores simbolizam boas notícias, enquanto os corvos são maus pressá-
gios. As pessoas que buscam ver um desejo realizado tornar realidade devem torcer para o 
símbolo ser um trevo ou uma pipa, pois ambos trazem previsões favoráveis. Confira uma 
lista de símbolos e seus respectivos significados:
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Abelha – Encontro com ami-
gos

Abóbora – Relacionamento 
amoroso

Adaga – Ameaça de inimigos

Agulha – Respeito por outros

Âncora – Viagem

Anel – Casamento

Aranha – Sorte, dinheiro

Arco-íris – Sorte

Arma – Perigo, guerra, catás-
trofe

Árvore – Sucesso

Asas – Novidades

Asno – Necessidade de paci-
ência

Balança – Justiça, sucesso 
com a lei

Balão – Problemas indo em-
bora

Banana – Viagem á negócios

Bandeira – Perigo

Barco – Visita de um amigo

Bengala – Necessidade de 
apoio

Boi – Discussões com amigos

Borboleta – Felicidade

Cachimbo – Novas ideias

Cachoeira – Fartura

Cadeira – Hóspede inespe-
rado

Caranguejo – Inimigo à 
espreita

Ceifeira – Boa colheita ou 
prenúncio de morte

Chifre – Fartura

Círculo – Amor (Como 
aliança, o círculo é um amor 
que roda sem nunca acabar)

Coelho – Sucesso

Corda – Assuntos delicados

Dragão – Mudanças

Esqueleto – Doença

Estrela – Sorte

Flecha – Más notícias

Galho de árvore – Nova 
amizade

Ganso – Um convite

Guarda-chuva – Aborreci-
mentos

Janela – Ajuda de um amigo

Lamparina – Ganhos finan-
ceiros

Leão – Amigos prestativos

Livro – Atenção

Lua – Amor

Mão – Amizade

Moeda – Pagamentos de 
dívidas

Morcego – Decepção

Ninho – Abrigo

Nó – Perigo adiante

Nuvens – Dúvida

Olho – Tenha cuidado

Ovo – Fertilidade, filhos

Papagaio – Transtorno

Peixe – Notícias de longe

Pendulo – Indecisão

Rato – Perda de bens

Sapato – Mudança de carreira

Semente – Saúde

Sereia – Tentação

Serpente – Falsidade

Sinos – Boas ovas

Sol – Felicidade constante

Tambor – Fofoca

Tartaruga – Críticas

Teia – Intriga complicações

Triângulo – Acontecimento 
inesperado

Vaso – Um amigo precisa de 
ajuda

Violão – Romance em vista

Violino – Solidão

Xicara – Grande sucesso
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Para você mesmo praticar a Teimancia, deverá conseguir folhas de chá soltas, os chás 
em saquinho não funcionam. Também é preciso que a xícara seja branca e com base re-
donda. Ferva água em uma chaleira e despeje-a sobre as folhas de chá na xícara. 

Em seguida, sente-se silenciosamente segurando o copo até que o chá esteja em uma 
temperatura bebível. Durante este tempo, e enquanto tomar o chá, se concentre em sua 
pergunta. Beba o chá segurando a xícara na mão oposta ao normal – dizem que isso ajuda 
a unir as duas metades do cérebro e criar energias para acontecer a leitura.

Quando o chá estiver acabando, gire o líquido ao redor da xícara algumas vezes. Al-
guns dizem que devem ser três vezes no sentido horário. Em seguida, incline a xícara de 
cabeça para baixo em um pires e deixe-a lá por um momento para que o líquido escorra.

 Depois de interpretar o desenho formado, você pode buscar na internet o que ele 
significa. É possível que você ache um pouco difícil no começo. Use suas habilidades e 
intuição para misturar os símbolos em uma leitura coerente.

PRATIQUE VOCÊ 
MESMO A TEIMANCIA
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