


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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Para consultar este oráculo, é preciso estar num lugar calmo 
e silencioso, pois terá de se concentrar e desligar-se do ba-
rulho ao seu redor.

1- Comece por afastar possíveis energias dissonantes, puri-
ficando o ambiente: queime um pau de incensos, e coloque 
junto de si um copo com água e sal e um cristal de quartzo 
transparente.

2- Prepare um chá de ervas à sua escolha, e ao servi-lo não 
coe demasiado a bebida, pois os resíduos das ervas ajudam 
a formar figuras mais nítidas.

3- Utilize uma chávena com a boca mais larga do que o fun-
do, de preferência de cor branca, para criar maior contraste 
com a cor das plantas e dos resíduos.

Como Preparar para 
Consultar as Folhas de Chá
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Passo a Passo
Coloque a água a ferver ao lume, e quando atingir a temperatura desejada, despeje-a 

sobre as folhas de chá colocadas num bule. Use uma colher de chá de folhas para cada chá-
vena de água. Deixe o chá em infusão durante três a cinco minutos.

 1. Coloque o chá numa 
chávena clara, simples, de 
tamanho padrão e que tenha 
um pires. Deixe algumas fo-
lhas de chá circularem pela 
chávena. Se não tiver folhas 
suficientes na chávena, agite 
o bule algumas vezes antes 
de servir o chá.

 2. Beba o chá e deixe 
uma pequena quantidade de 
líquido no fundo da cháve-
na.

 3. Segure a chávena na 
mão oposta à que escreve. 
Feche os olhos e agite a chá-
vena no sentido do relógio 
três vezes. Tente agitar as fo-
lhas em direção ao rebordo 

da chávena. Enquanto agita, formule mentalmente a pergunta que deseja ver respondida.

 4. Vire a chávena de cabeça para baixo e coloque-a no pires, de forma que o líquido 
que resta fique retido nele. Espere sete segundos e volte a colocar a chávena na posição 
normal, com a asa voltada para si.

 5. Respire fundo, relaxe e olhe para as formas que as folhas tomaram. Concentre-se e, 
sem querer condicionar a interpretação, deixe os significados virem à sua mente como que 
por eles mesmos. 

Tome algumas notas num papel, pode desenhar o que vê ou anotar as formas que pare-
ce adivinhar. Examine as folhas de chá e verifique se reconhece as formas que se formaram 
no pires, e consulte então os significados atribuídos às formas mais comuns. Tradicional-
mente, começa-se a ler da esquerda para a direita.
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Fazer a Leitura e 
Interpretar as Formas

Ao olhar para os padrões e desenhos formados na 
chávena, deverá sempre procurar relacioná-los com a sua 
vida ou com a situação em causa. 

Quanto mais nítido aparecer um símbolo, maior é a 
sua importância no que diz respeito à questão colocada. 

Quando tiver alguma prática será mais fácil identifi-
car as formas desenhadas pelas folhas, deixe a imaginação 
e a sua intuição fluírem, mantendo-se atenta às associa-

ções e às ideias que lhe possam ocorrer espontaneamente.

DEVERÁ ANALISAR CUIDADOSAMENTE 
OS TRÊS NÍVEIS DA CHÁVENA:

1) Os padrões que ficam no rebordo da 
chávena aplicam-se ao futuro imediato, ao que 
irá acontecer dentro de dias. Quanto mais per-
to a imagem estiver do cimo da chávena, mais 
perto algo está para acontecer.

2) A área da chávena que se encontra entre 
o rebordo e a base refere-se ao futuro próximo, 
que vai de entre uma a três semanas.

3) A quantidade de chá que permanece no 
fundo da chávena corresponde à secção base, e 
as imagens que aí se encontram dizem respeito 
ao futuro distante, ou à conclusão final da sua pergunta.
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O que nos revelam as 
folhas de chá?

Aqueles que lêem folhas de chá dizem que 
saber prever o futuro através delas: os padrões 
de linhas, pontos e formas geométricas, assim 
como as imagens que lembram plantas, ani-
mais e objetos têm significados específicos.

– Uma única linha reta, por exemplo, in-
dica planeamento cuidadoso e paz de espírito.

– Duas linhas paralelas significam que 
uma experiência gratificante aguarda por si.

– Um círculo com uma cruz em cima é, em geral, um mau presságio, pode significar 
uma prisão ou hospitalização.

– Uma árvore indica sucesso, e uma semente, saúde.

 Se ficarem muitas fo-
lhas na chávena, a pessoa a 
quem se está a ler o futuro 
terá uma vida preenchida e 
rica em variedade, tem uma 
natureza generosa e tendên-
cia para a emotividade.

Uma quantidade exces-
siva de folhas pode denotar 
um exagero destas qualida-
des, significando uma vida 
complexa e desordenada, 

com uma certa dose de egoísmo. Uma pequena quantidade de folhas muito dispersas indi-
ca, pelo contrário, uma pessoa controlada e lógica, com uma vida metódica e organizada 
que, num caso extremo, pode tender para a frieza e a meticulosidade.
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