


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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Siga as seqüências, crie sua tiragem pessoal ou 
use as seqüências dos seus oráculos prediletos.

Leia a descrição das cartas ou use-as simplesmente 
para estimular. Peça para a  mensagem da carta 

a falar diretamente por você. 
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As cartas foram destina-
das a evocar uma qualidade 
específica enquanto deixam  
espaço para sua imaginação 
e intuição.

Reserve um horário em 
que você não seja interrom-
pida. 

Talvez você queira quei-
mar incenso ou acender uma 
vela, algo para significar que 
não se trata de um espaço e 
de um tempo comuns, mas 
particular de cura.

Respire até sentir-se cal-
ma e centrada. Então peça 
apoio as Ancestrais Divinas. 

Você pode falar sobre 
a sua situação específica, 
como por exemplo: 

“O que devo fazer para ter sucesso?”

Ou você pode pedir proteção, pode pedir 
ajuda ou fazer uma pergunta. 

Certifique-se de pedir o que precisa de uma 
forma clara, concisa.

Embaralhe as cartas enquanto se concentra 
na sua necessidade ou pedido particular. 

Quando sentir que está pronta, comece es-
colhendo uma carta e virando-a para cima.

Tome um tempo para sentir realmente a 
resposta e encontrar o caminho de acesso a 
resposta , trazida pelas cartas, diante de você. 

Sinta que ela a está  preenchendo com a 
qualidade que representa.
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Então, quando se sentir disposta a continuar, passe à carta seguinte e assim por diante, 
até virar todas  as cartas. Deixe as imagens das cartas falarem intuitivamente com você.

Talvez você queira meditar sobre o que vem à sua consciência. O modo mais simples 
de usar é tirar uma única carta. 

Faça a pergunta e abra seu coração para a  resposta enquanto embaralha as cartas.

Quando estiver pronta, pegue uma carta. 

EIS ALGUMAS PERGUNTAS QUE PODEM SER FEITAS 
QUANDO SE TIRA APENAS UMA CARTA:

• O que eu preciso saber sobre a situação que estou enfrentando agora?
• Como posso resolver a totalidade nesta situação?
• Se fosse para eu fazer (diga o que) o que seria necessário para estar protegida?
• Que aspecto de mim mesma preciso proteger para obter a totalidade?
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EXEMPLO: Carol queria mudar um pouco seu modo de expressão artística, mas não 
tinha certeza de como agir. 

“Que aspecto da minha personalidade preciso alimentar a fim 
de melhorar a minha criatividade?”
O que cura o sofrimento é a disposição de ouvir e então reconhecer a ferida. 

A sequência yoni ajuda você a curar o Eu Feminino dando a cada um dos seus três 
aspectos uma voz: a Voz. Pegue uma carta e ouça.

Sequência de Yoni:

Sexualidade

EmocionalSabedoria
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