


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 COPAS
As cartas de Copas estão especialmente voltadas para o amor. Esta parte do baralho 

espanhol fala de relacionamentos nos seus mais diversos sentidos e das consequências 
mentais, espirituais e físicas atreladas a eles. 

Este naipe é um dos mais esperados, juntamente com o de Ouros, na cartomancia, 
vamos descobrir todos os seus significados.

CARTA 1
O 1 de Copas tem relação com aspectos familiares e amorosos. Fala do início de re-

lações afetivas, casamentos, do desejo de partilhar a mesma casa com o cônjuge e toda a 
ação que guarde alguma relação com o amor. Fala de conquistas e de festas. Em um sentido 
mais específico, de uma casa, apartamento ou quarto de hotel.

Um conselho da carta, recomenda cautela para não se abalar com situações desagra-
dáveis no ambiente familiar ou caseiro. É necessário saber distinguir o amor do trabalho. 
Talvez seja interessante prestar mais atenção no modo como os seus relacionamentos afe-
tam a sua vida.

CARTA 2
Existe uma mensagem do retorno de um estado agradável, e que um dia já foi realida-

de, para a sua vida. Pode-se tratar do recomeço de uma relação amorosa, de um momento 
oportuno no trabalho, entre outros. Além disso, no nível dos relacionamentos, fala de 
amigos verdadeiros e prestativos, além de conquistas amorosas.

Mesmo uma relação aparentemente saudável guarda as suas dificuldades. Outro signi-
ficado é o do adultério, de amores passageiros que surgem na vida do casal e de bigamia.
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CARTA 3
O 3 de copas trata do círculo familiar e, neste, do amor maternal. A carta fala de um 

familiar muito próximo e que exerce influência significativa na sua vida: no geral, a mãe, 
mas não necessariamente. Fala sobre a solução de problemas que há muito vêm incomo-
dando a família ou o casal.

Existem lutas internas, tanto na casa quanto na mente dos envolvidos, que precisam 
ser resolvidas, dado que estão atrapalhando a evolução do conjunto familiar ou afetivo.

CARTA 4
A carta 4 que fala de situações complicadas envolvendo o amor. Trata do estabeleci-

mento de relações amorosas e compromissos com várias pessoas. Existem conflitos e de-
sentendimentos por conta da nebulosidade de escolhas e relacionamentos.

Uma das mensagens trazidas pela carta é para que os caminhos amorosos sejam me-
lhor definidos e as pessoas envolvidas possam compreender os seus lugares. Aviso sobre 
traição, pessoas mal intencionadas.

CARTA 5
A quinta carta fala sobre doações, tanto amorosas como econômicas, de abdicações e 

de prestimosidade. 

Trata de relações mal terminadas ou infelizes, conflitos e mediação dos mesmos com 
familiares. Em outro extremo, fala do recebimento de benesses, heranças e ganhos extras.

Outra significação fala das relações familiares e amorosas em geral e dos conflitos ine-
rentes a elas. Pode-se tratar de um conflito de interesses de quaisquer naturezas. Anuncia 
recebimentos que estão, de alguma forma relacionados a esses conflitos.

CARTA 6
A sexta carta do baralho espanhol fala do passado e da sua influência no presente. 

Anuncia o reencontro com pessoas do passado ou com a retomada de antigas idéias. Da 
mesma forma, pode querer incitar uma comparação de pensamentos mais pueris, passa-
dos, com os mais maduros do presente.

Você pode estar sendo afetado por uma onda de lembranças de um passado que não 
foi vivido da melhor maneira, ou mesmo desejando voltar a antigos relacionamentos. Ou-
tro significado é o do aviso da existência de projetos, no campo do amor e dos seus desejos 
pessoais, que podem vir a se realizar.
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CARTA 7
A carta 7 fala sobre sonhos, desejos intensos, fantasias e anseios reprimidos. Pode avi-

sar sobre reencontros com pessoas agradáveis e momentos felizes. Em outros sentidos, 
fala sobre ingenuidade, frustrações, o aparecimento de doenças mentais e o consumo de 
drogas.

Em especial, avisa para que não se caia em falsas promessas e ilusões, assim como para 
não criar expectativas sobre algum empreendimento. É necessário pôr os pés no chão e 
encarar a realidade da melhor forma possível. Mesmo que as fantasias sejam excelentes, 
elas podem estar estorvando a sua visão do mundo.

CARTA 8
Você irá se deparar com oportunidades decorrentes de algum relacionamento; esteja 

atento aos seus amigos e parceiros. Fala sobre uma pessoa que irá ser muito importante, 
em breve, na sua vida. 

A carta de número 8 avisa para que você não negligencie as oportunidades que se apre-
sentarão. Em outro sentido, alerta para buscar a sua independência de pessoas e dos seus 
desejos. Não ceda a pressões, sentimentalismos mal intencionados e ameaças.

CARTA 9
A última carta antes do conjunto real fala de muitos benefícios. Trata de recebimentos 

financeiros, fartura de bens e de boa sorte.  Outro sentido fala sobre a chegada da aposen-
tadoria e do amor nesta melhor idade, de modo que um companheiro será importante 
nessa jornada.

No entanto, é preciso tomar cuidado com falsas esperanças nas pessoas erradas e em 
projetos infundados. É preciso tomar decisões racionais para que se possa construir uma 
base sólida, tanto financeira quanto amorosa e mental, para que devaneios mínimos não 
derrubem toda a construção de uma vida.
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O VALETE DE COPAS
O valete de copas retrata uma pessoa virtuosa, sonhadora e plena de sentimentos amo-

rosos. Especialmente uma mulher, um símbolo de cônjuge feminino. A carta pode trazer 
notícias sobre a chegada de um amor ou sobre uma amizade favorável.

É de caráter positivo na maioria dos jogos. No entanto, pode avisar sobre a existência 
de pessoas enfraquecidas, com sentimentos depressivos e que necessitam de atenção. Tam-
bém fala de dependência amorosa e pensamentos errôneos ou receosos.

     CAVALEIRO DE COPAS
O cavaleiro de copas fala sobre mudanças voltadas ao amor e aos relacionamentos, 

sejam familiares ou não. Trata da necessidade urgente de mudanças. Pode falar de um in-
divíduo jovem. Alterações benéficas e viagens agradáveis se apresentarão em breve.

Apesar do sentido positivo, a carta também pode falar sobre um fraco amadurecimen-
to emocional, pobreza econômica e espiritual. Além disso, fala sobre dificuldades para 
manter relacionamentos e questões relacionadas ao processo de maternidade.

REI DE COPAS
O rei de copas pode ser um homem honrado, maduro, com princípios desejáveis e 

amoroso. Não somente relacionado a um processo amoroso, essa pessoa masculina pode 
ser um parente próximo ou um guia que se apresentará oportunamente.

A carta avisa sobre o poder de persuasão e simplicidade de abordagem desse indiví-
duo. É preciso estar atento para pessoas desonestas e enganadoras que podem vir a apa-
recer em breve. Se você tem intenções de iniciar um novo relacionamento, tome cuidado 
com as suas escolhas.
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