


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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CARTAS DO NAIPE DE OUROS
As cartas do naipe de Ouros, no geral, estão ligadas às finanças, recebimentos e perdas 

de dinheiro e dos recursos para obtê-lo. Trata de pessoas que anseiam por riquezas, assim 
como pessoas mais simples, de pessoas estimulantes como, também, de pessoas passivas e 
estagnadas. As simbologias trazidas pelo naipe de Ouros são diversas e, vamos começar a 
estudá-las.

CARTA 1
O número 1 de Ouros, identificado em outros baralhos como o Ás, trata-se de uma 

carta muito positiva e que, aparecendo em um jogo, é sinal de benefícios em quaisquer 
sentidos. Em especial, anuncia e enaltece as alianças, os acordos, as sociedades e os casa-
mentos que se aproximam e que trarão muitos benefícios.

O seu sentido inverso fala dos aspectos negativos do dinheiro e a sua relação com as 
pessoas. Trata de ganância, opulência e prodigalidade. Talvez seja necessário repensar o 
modo como, está investindo o seu dinheiro e o seu tempo.

CARTA 2
A segunda carta do baralho espanhol fala das faculdades do intelecto, da perspicácia e 

do dom da persuasão, da capacidade de adquirir e aplicar conhecimentos, além da desco-
berta do “eu” interior. Fala dos indivíduos que sabem agir com diplomacia. Anuncia, em 
adição, obstáculos e estorvos.

Em oposição, a carta também anuncia questões com a justiça, pessoas desagradáveis, 
indelicadas, e, por fim, o descrédito e dúvidas. Às vezes, e isto é um pensamento que ocor-
re naturalmente, é preciso se atentar para as suas relações e a maneira como estas o estão 
afetando.
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CARTA 3
A carta 3 anuncia a vinda de boas notícias e a colheita dos frutos do seu trabalho. Tais 

conquistas são bens materiais que, finalmente, podem vir a chegar na hora certa.  Você está 
executando os seus projetos da maneira adequada e os ventos sopram ao seu favor.

Entretanto, é preciso ter cautela. O sentido oposto da carta anuncia precipitação, ir-
responsabilidade na tomada de decisões e ações imaturas. No campo dos investimentos e 
das finanças em geral, não esqueça de estar atento e sempre consultar profissionais da área 
para tomar decisões críticas.

CARTA 4
A carta de número 4 fala de pessoas argutas e com tino comercial, dado que anuncia 

grandes conquistas no campo das finanças se, naturalmente, houver trabalho e estudo apli-
cados nesse sentido. Também anuncia a chegada de presentes, benesses e favorecimentos.

Na significação inversa, a carta número 4 fala do desejo de poder, avareza, sentimentos 
deturpados pelas materialidades e que resultam em complicações no campo das relações 
sociais e amorosas. Vale a pena repensar os desejos e ações que o estão conduzindo a um 
estado de felicidade ilusória.

CARTA 5
A carta 5 fala de pessoas com enorme senso de criatividade e inteligência para resolver 

problemas, amenizar conflitos e situações críticas. Trata de conquistas financeiras advin-
das dessa capacidade, no entanto, de perdas necessárias para que seja possível alcançá-las.

Apesar do caráter inventivo dos indivíduos relacionados a esta carta, a mesma fala de 
aspectos negativos da individualidade, do egocentrismo e das consequências da falta de 
organização e da soberba. A sua situação financeira pode estar assentada sobre bases não 
muito sólidas.

CARTA 6
A sexta carta do baralho espanhol fala de indivíduos magnânimos, generosos e que de-

tém um espírito compreensivo. A carta também fala da chegada ou da doação de presentes 
e auxílios para outras pessoas. Existe o anúncio de que alguns problemas serão resolvidos 
em breve.

Contudo, é preciso prestar atenção ao sentido inverso desta carta, onde todas as vir-
tudes são transformadas em vícios: fala-se de ganância, do desejo de acumular riquezas, 
enganação e hipocrisia, corrupção, inveja e ações arbitrárias para se obter o que se deseja.
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CARTA 7
A sétima carta trata da sorte, tanto da boa sorte quanto do azar, de um estado de posi-

tividade e de boas vibrações, como também da chegada de notícias não muito agradáveis 
ou de perdas, de modo que é preciso entender o contexto da carta no jogo.

O sentido invertido fala de preocupações desnecessárias, desânimo, falta de autocon-
fiança e covardia. Um conselho é para que você comece a acreditar mais em si mesmo e, 
para que esteja atento de maneira a não sofrer com a sua vontade constante de sempre 
querer agradar as outras pessoas.

CARTA 8
O número 8 do baralho espanhol é voltado para a espiritualidade e para as conquistas 

e conhecimentos adquiridos nos campos da sabedoria, da religião e das artes divinatórias. 
Outro significado é o de um romance que se aproxima e de uma condição econômica fa-
vorável.

Esteja atento para que os seus recebimentos não agucem a sua soberba e ganância, pois 
o apego aos bens materiais só lhe trará prejuízos. Talvez este seja o momento de expandir 
os seus horizontes e conhecer pessoas novas, assim como candidatos a um relacionamento.

CARTA 9
A última carta antes da sequência real fala da presença ou do desejo excessivo por 

riquezas, do ócio e da busca por uma vida com muito fausto e ostentação. Fala de pessoas 
com uma boa situação econômica. Além disso, fala de solidão e de uma vida demasiada-
mente estagnada.

De fato, a carta alerta para os perigos atrelados ao acúmulo de riquezas e bens mate-
riais, tanto para as pessoas envolvidas quanto para as suas mentes. A carta também fala de 
enganações, de falsos amigos, de pessoas infiéis e de adultério.
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O VALETE DE OUROS
O valete de Ouros fala de pessoas vaidosas, cheias de orgulho, narcisistas, egoístas e 

suficientemente inteligentes para alcançar os seus objetivos. Fala de indivíduos sedutores, 
muito belos e de caráter altivo. Pode-se tratar tanto de um homem quanto de uma mulher.

A carta trata de pessoas e sentimentos superficiais, puerilidade e prodigalidade. Em se 
tratando de finanças, e não de pessoas, no entanto, traz boas notícias. No caso de recebi-
mento de recursos ou ascensão financeira, é necessário ter cautela com as pessoas com as 
quais se deseja manter relações.

     CAVALEIRO DE OUROS
O cavaleiro de Ouros fala de atividade e mudanças no campo econômico, isto é, tanto 

positivas quanto negativas. Fala de pessoas jovens, no geral homens do signo de Terra, 
indivíduos cheios de saúde e ansiosos por realizar e passar por mudanças favoráveis. Tam-
bém fala de viagens.

Existe uma mensagem de que é preciso passar por mudanças para que, de fato, coisas 
boas apareçam. Alerta para pessoas desinteressadas, negativas e desestimulantes. Além 
disso, sugere a necessidade de atividade para alterar aspectos e realidades que estão em 
repouso na sua vida.

REI DE OUROS
O rei de Ouros é uma pessoa muito inteligente, interessada em ganhos financeiros, de-

terminada e calculista. Agindo com a razão, pode guardar certa posição favorável na escala 
social. É um indivíduo de forte personalidade, no geral um homem. 

Na presença desta carta em um jogo, é preciso que se tenha muito cuidado, pois a 
pessoa representada pela carta 12 de Ouros pode ser alguém que venha a querer, se já não 
estiver, aproveitar-se de você ou de outrem conhecido. Perigo de desonestidade, falta de 
escrúpulos e ações ilícitas.
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