


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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TÉCNICAS DE LEITURA
 

A consulta começa com o 
embaralhar das cartas e uma bre-
ve meditação sobre a jogada a ser 
realizada. Coloca-se o baralho na 
mesa, postando ambas as mãos 
sobre o Baralho e realizando uma 
curta oração para o Universo, com 
o intuito de abençoar o jogo. Ter-
minada a oração, devemos cortar o 
baralho e começamos a disposição 
das cartas.

Na primeira etapa iremos colo-
car uma mandala que irá nos mos-
trar a fase da vida do consulente, 
direcionada enquanto se embara-
lhava as cartas. 

Apresenta-se uma forma de ti-
ragem que pode ser utilizada para 
o presente ou para o passado.

Após o corte das cartas, reúna os montes e comece de cima para baixo colocando na 
ordem e nas posições apresentadas abaixo. Lembre-se que para formação da mandala, dei-
xe todas as cartas alinhadas.
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01 – Exterior: Como o 
consulente se apresenta 
para o mundo;

02 – Interior: Como o 
consulente se sente;

03 – O que o mundo espi-
ritual lhe traz;

04 – Passado recente;

05 – Presente;

06 – Amanhã;

07 – Como me vêem: o 
que as outras pessoas sen-
tem perante o consulente;

Método da Mandala

08 – A sua residência e as 
pessoas mais próximas;

09 – Amor;

10 – Amor futuro;

11 – Saúde;

12 – Dinheiro;

13 – Social;

14 – Trabalho.

OBSERVAÇÃO:

Este método deve ser visto 
como um quebra-cabeça, 
onde a união de todas as 
cartas dará uma visão geral 
de todos os aspectos da vida 
da pessoa, sendo assim, não 
são necessárias perguntas 
para este tipo de jogada.
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Método do Leque
Leia cada leque na ordem posta, da esquerda para a direita, e transmita as informações 

sempre com a possibilidade do consulente trabalhar cada fator.

1 – Saúde: Veremos a saúde 
do consulente e das pessoas 
que o cercam;

2 – Dinheiro: Lado material 
da pessoa. Deve-se sempre dar 
atenção as cartas do trabalho;

3 – Trabalho: Coligadas ao fa-
tor material, o trabalho poderá 
ser visto nas funções praticas 
do dia-a-dia do consulente;

4 – Amor: Temos o lado 
emocional e sentimental do 
consulente perante seu rela-
cionamento amoroso;

5 – Casa: Encontramos a 
casa física da pessoa e de sua 
família;

6 – Social: As pessoas que lhe 
rodeiam e amigos; muitas ve-
zes, encontramos uma menção 
à espiritualidade do consulen-
te nesta carta;

7 – Consulente: Lado geral do 
consulente, falando do lado 
interno e a forma como irá 
lidar com os acontecimentos 
previstos;

8 – Conselho: Carta de grande 
importância, afinal, através 
dela poderemos relatar ao 
consulente a melhor maneira 
de lidar com todos os aspectos 
citados em direção a prospe-
ridade.

Saúde

Trabalho

Casa

Dinheiro

Amor

Social

Consulente Conselho

Observação: Lembre-se que a ordem dos fatos será na 
mesma ordem da saída das cartas, onde cada uma das 
três cartas dará a definição de tempo. Preste atenção a 
velocidade exercida por cada arcano e você terá uma 
visão abrangente do tempo, lembrando-se que as joga-
das que vão de três meses a um ano.
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Bloqueio
Você se sente triste, deprimido ou bloqueado e não sabe exatamente por que. Não co-

nhecendo a razão deste sentimento é difícil mudar o quadro. Nada parece funcionar e você 
não consegue fazer qualquer progresso. Este método lhe dá um subsídio para identificar 
esses sentimentos e colocá-los no contexto de sua experiência de vida.

1. O assunto: a pergunta 
em pauta.

2. O inconsciente: meus 
sentimentos; o que eu sinto 
ou o sentimento obscureci-
do em meu íntimo.

3. O nível consciente: o que 
está claro para mim e o do 
qual tenho plena consciên-
cia.

4. O bloqueio: o que me 
impede de progredir, o que 
está me segurando, o que 
está bloqueando minha 
evolução.

5. O passo que devo dar 
para superar esse bloqueio.
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Método das 21 Cartas
Esta jogada é sempre usada para questões que precisam de uma visão geral. Os con-

sulentes costumam esconder detalhes sobre as questões, abrir 21 cartas nos dá uma visão 
detalhada da questão.

Este Método é utilizado para perguntas diretas e temos que interpretar a leitura das 
cartas na horizontal e vertical.
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