


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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CARTAS DO NAIPE DE PAUS
As cartas do naipe de Paus guardam significados relacionados à inteligência, ao tra-

balho e a mudanças em diversos sentidos. É um naipe complexo, com significações tanto 
positivas quanto negativas e que, a depender do jogo, pode trazer avisos de extrema im-
portância para os consulentes. 

CARTA 1
A primeira carta do naipe de Paus fala do começo de um novo ciclo, de novos projetos 

e empreendimentos. É uma carta positiva e que trata de realizações, de potência e guarda 
os símbolos do nascimento e da primavera.

A carta 1 traz o anúncio de uma onda positiva nos campos do amor, da família e das 
realizações pessoais. Pode avisar as mães acerca de processos de gravidez não desejados, 
surpresas felizes, conquistas nos relacionamentos e de recomeços em geral.

CARTA 2
A segunda carta fala da força das amizades e das associações, de modo que simboliza 

o poder de pessoas unidas por algum ideal ou desejo mútuo. Tais amizades podem surgir 
no ambiente de trabalho, na família ou mesmo no campo amoroso.

É uma carta que fala de conquistas alcançadas com a ajuda de pessoas queridas, assim 
como do início de relacionamentos amorosos e de amizades duradouras. Grandes realiza-
ções estão a caminho, de modo que essas pessoas serão de extrema importância para que 
você atinja o sucesso que espera.
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CARTA 3
A carta 3 fala sobre mudanças não esperadas, alterações repentinas e decisões de últi-

ma hora. Pode tratar de pessoas precipitadas, que desejam alcançar seus objetivos o mais 
rápido possível. Pode avisar, em outro sentido, sobre a presença de amantes e adultério.

O sentido mais geral da carta, no entanto, é positivo. Fala sobre mudanças benéficas e 
da concretização de desejos amorosos e profissionais. Anuncia intervalos de tempo pacífi-
cos e períodos sem conflitos e complicações no geral.

CARTA 4
A carta 4 fala sobre associações e pactos realizados em virtude de algum desejo. Abor-

da os sítios da paixão, do prazer, da luxúria e desejos que se realizam. Pode anunciar a 
vinda de uma realidade profícua e feliz para um casal.

Você pode estar vivendo um novo romance ou está ansioso por embarcar em algum. 
Tal relacionamento é cheio de força e paixão e existem sonhos de um futuro duradouro. É 
preciso, saber reconhecer relações abusivas e não misturar essa paixão com o amor.

CARTA 5
A quinta carta fala de lutas na direção de conquistas, brigas, contrariedades e disputas. 

O caminho que se está trilhando pode levar tanto a resultados positivos quanto a negati-
vos, a depender das outras cartas do jogo. Pode anunciar uma separação.

Tais contendas provavelmente o levarão a resultados positivos. A justiça, no entanto, 
será a intermediária de quaisquer disputas, de modo que não será possível lutar contra ela 
para obter vantagens indevidas. A separação pode ser um divórcio.

CARTA 6
É preciso haver paciência para enfrentar e compreender a série de mudanças que sur-

girá em breve. Você será alvo de muitas dúvidas acerca de questões delicadas. Você não se 
sente seguro com as suas decisões e com o seu poder de persuasão.

A sexta carta recomenda inteligência para agir com esperteza e cautela diante dos pro-
blemas e inovações. Você é uma pessoa paciente, mas determinadas situações podem ser 
capazes de miná-la. É aconselhado não se deixar levar em demasia pelas emoções.
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CARTA 7
A carta 7 fala sobre negócios, deliberações, discursos de convencimento e persuasão. 

Pode tratar de pessoas que mudam muito rapidamente de condição e saltam de estados 
positivos para negativos, e vice-versa, com frequência.

A incerteza e a desorganização podem ser constantes na vida de tais pessoas. As suas 
vidas profissionais, amorosas e mentais podem estar comprometidas sem um senso de 
ordem e de uma mudança no péssimo hábito de tomar decisões precipitadas.

CARTA 8
A oitava carta fala sobre a família e a abundância. Em outro sentido, fala sobre a in-

sistência em prosseguir com atos e pensamentos não muito favoráveis, de modo que pode 
anunciar um grande conjunto de efeitos negativos decorrentes de más decisões. Em adi-
ção, pode prever a chegada de doenças.

É necessário mudar atos e alterar o rumo de desejos, ideias e linhas de pensamento 
que o estão conduzindo a maus resultados e mudanças desagradáveis. Recomenda atenção 
com a sua saúde, tanto mental quanto física, assim como a da sua família.

CARTA 9
A carta de número 9 fala sobre trabalho em um sentido negativo, de modo que pode 

avisar sobre a fadiga e exaustão que resultam do excesso de trabalho. Pode revelar métodos 
ineficientes para realizar projetos, atrasos e preguiça. Anuncia problemas decorrentes de 
ações atrasadas e não realizadas.

A carta pode avisar sobre a chegada de uma enfermidade, desvio de conduta ou aci-
dente grave na família. Existe uma mensagem sobre a necessidade de abandonar hábitos 
prejudiciais e atrasados de maneira a livrar os corpos pessoal e familiar de doenças e es-
tresses evitáveis.



7

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

BARALHO ESPANHOL - SIGNIFICADO DAS CARTAS (PAUS) - AULA 5

O VALETE DE ESPADAS
O valete de Paus é uma pessoa simples, com poucos recursos, humilde e trabalhadora. 

Pode se tratar da chegada de um indivíduo desconhecido. No geral, fala de uma mulher. 
Pode trazer notícias de lugares distantes ou de pessoas do passado.

Mesmo podendo realmente se tratar de uma pessoa com um certo grau de humildade 
e simplicidade, é preciso estar atento para não cair em golpes ou enganações. Podem vir 
notícias sobre adversidades e outros sinais sobre as pessoas citadas.

     CAVALEIRO DE ESPADAS
O cavaleiro de Paus simboliza 

mudanças em geral, em especial 
no trabalho e nos estudos. 
Pode anunciar viagens para 
se afastar de problemas. 
Pode se tratar de um 
homem jovem 
e que viaja com 
frequência ou 
que vem de um 
país estrangeiro.

A carta avisa so-
bre a existência de com-
plicações que precisam 
ser contornadas para que se 
mantenha uma determinada 
estabilidade, que pode ser tanto fi-
nanceira como emocional. Existe um 
aviso sobre a necessidade de se deslocar 
fisicamente para alcançar esse intento.

REI DE ESPADAS
O rei de Paus é um indivíduo trabalhador, com características masculinas, simples e 

demasiado responsável. Pode ser um homem maduro. A depender do sentido do jogo, 
pode se tratar de uma pessoa favorável e com boas intenções.

É uma carta de significado positiva. Trata da vinda de uma ajuda da parte de uma 



8

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

BARALHO ESPANHOL - SIGNIFICADO DAS CARTAS (PAUS) - AULA 5


