


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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A Numerologia não é ato de bruxaria, que ela se 
baseia em dados claros deixados pelo espírito no 
momento da sua chegada (concepção, gestação e 
nascimento), e que se consolida no ato final da 

escolha do nome pelos pais e da data de chegada 
do espírito reencarnante de volta à Terra.
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Outros dois aspectos de suma importância dizem respeito às faculdades do Espírito e 
o conceito filosófico de cada número. 

NO PRIMEIRO ASPECTO destacamos a mediunidade, faculdade que possibilita 
a comunicação entre os mundos de atuação do ser, sendo basicamente a capacidade de 
transformar ondas de natureza mento-eletromagnética em onda elétrica equivalente e que 
se manifesta de maneira simples no nosso dia a dia, através das suas modalidades — a in-
tuição, a inspiração e os sonhos. 

A memória, na qual estão 
arquivados todos os passos, 
atos e conhecimentos adqui-
ridos ao longo das sucessivas 
encarnações. 

Tais informações se mani-
festam nas habilidades inatas 
que temos, do tocar instin-
tivamente qualquer instru-
mento até o ato de jogar bola. 

Além disso, na faculdade 
memória estão contidos frag-
mentos da memória coletiva 
da falange a que pertencemos, 
que nos faz identificar os ami-
gos e os inimigos espirituais. 

A força de vontade, tra-
duzida como combustível que 
aciona nossas ondas mentais 
e nos incita a atingir o obje-
tivo proposto, ela que nos faz 
persistir e aumenta nossa for-
ça, fazendo com que os nossos pensamentos cheguem a lugares e pessoas distantes ou que 
já não estão neste plano; além disso, ela nos põe em contato com pessoas-chave para a 
concretização dos nossos objetivos. 

A controversa faculdade livre-arbítrio, que está em sintonia fina com a faculdade me-
mória. É ela que proporciona ao espírito fazer as escolhas, sempre ressaltando que a es-
colha depende do número de informações disponíveis sobre a situação específica na sua 
memória e da qualidade dessas informações, ou seja, da bagagem de cada espírito. 

Quanto mais memória sobre o fato o espírito tiver, maiores as chances de ele detectar 
as possibilidades existentes na hora de decidir e realizar determinada tarefa; em outras 
palavras, quantos caminhos existem e quais são as melhores opções. 



6

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112     carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

NUMEROLOGIA DO TEMPO - AULA 1 - A chave do ser

Isto serve tanto para ações automáticas e de curta duração como para aquelas que exi-
gem complexidade no esquema de pensamento e que são de longa duração. 

Misturadas e bem orquestradas, livre-arbítrio, memória, força de vontade e mediuni-
dade são forças poderosas e chaves que nos possibilitam o entendimento do cotidiano e 
dos processos que levam ao sucesso da missão. 

NO SEGUNDO ASPECTO destacamos o conceito filosófico do número. Ele tem sido 
um grande obstáculo para aqueles que tentam entrar no universo numerológico. 

O conceito de número está intimamente ligado com a maneira que lemos o mundo. 
Pitágoras e seus discípulos entendiam o número como tudo aquilo que é, flui, se move e 
sofre alteração ou corrupção. 

Ver o número é ver o mundo e como ele se constrói do micro ao macro, do sensível ao 
suprassensível e do finito ao infinito. 

Antes de ser entendido como adição e visto como forma aritmética, o número é uma 
unidade simples, um pensamento. 

O 1 NÃO É O PRIMEIRO, mas a substância original, O 2 NÃO É UM PATINHO NA 
LAGOA, mas a força criadora e o poder da multiplicação. 

Temos de desconstruir o senso comum e utilitário sobre o número se quisermos des-
vendar os mistérios da numerologia. 

O conceito filosófico é o acesso ao mito original do Universo e da memória coletiva 
dos espíritos; ele é a chave que permite adentrar no sistema numerológico.
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A soma das vogais, chamada idealidade, nos fornece a primeira e preciosa informação 
de um mapa numerológico, que é de onde viemos. Ela mostra inicialmente a paridade, ou 
seja, se o número é ímpar ou par. 

Se for par (2, 4, 6 e 8), ele é feminino, o que nos remete à família da mãe e à falange a 
qual ela pertence. Pertencer a uma falange significa dizer que a sua história na Terra está 
ligada diretamente em processos reencarnatórios a essa família (materna ou paterna), que 
os conhecimentos, bem como a missão coletiva, têm como origem esses espíritos, e em 
particular o ascendente mais próximo neste caso (o pai ou a mãe). 

Muitos acreditam que o fato de ter uma sintonia maior com o pai ou a mãe, ou com 
suas respectivas famílias, define tal correlação.  Essa peculiaridade é definida num tempo 
remoto da existência como espírito, que pode estar situado entre umas das quase 1.400 
encarnações que este por ventura já tenha tido. 

Lembro o fato de que a maioria das famílias é na sua formação decorrência de acer-
to cármico, que nada mais são do que contas do nosso destino criadas por nós mesmos, 
ações e reações a nossa conduta que em sua maioria trazem histórias nem sempre agradá-
veis e de interrupções de toda ordem. 

No caso da soma da soma das vogais (idealidade) ser ímpar (1, 3, 5, 7 e 9), ele é mascu-
lino, o que nos remete à família do pai e à sua falange. Embora pareça simples o conceito 
de par e ímpar, fi losoficamente não o é, ambos têm relação com semelhança e diferença: 
par é tudo aquilo em que conseguimos encontrar semelhança conosco de maneira ime-
diata no mundo, e ímpar é tudo aquilo em que temos dificuldade de fazer essa relação à 
primeira vista. 

Através desse número podemos encontrar a última encarnação, o estágio de vida na 
evolução humana, pistas sobre nosso mentor e estabelecer a ligação espiritual com nossa 
família em um processo simples que se repete na idealidade de cada membro ancestral, ou 
seja, com nossos pais, avós e os outros ascendentes mais distantes. 

A ressalva será para a mulher que tenha se casado e trocado o nome; sempre utilize o 
nome de solteira dela. Não esqueçamos que a idealidade diz respeito ao princípio espiri-
tual; se você quiser saber sobre o princípio material (genético predominante),faça a soma 
das consoantes.



8

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112     carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

NUMEROLOGIA DO TEMPO - AULA 1 - A chave do ser

SOMANDO AS VOGAIS TEREMOS: 
IDEALIDADE 1 — Espíritos que deixaram marcas e trabalhos que 

são utilizados ainda hoje, querem seu poder de volta e têm difi culdade 
de aceitar a hierarquia do pai e também de qualquer um que não tenha 
poder igual ou maior que o deles.

 IDEALIDADE 2 — Espíritos que chegaram aqui pelo amor de suas 
mães, com as quais tiveram relacionamentos em outra encarnação. Con-
seguem substituir encarnações programadas pela saudade do amor perdi-
do e encontram na solidão da mãe a porta de entrada para chegarem aqui. 
Transitam, tanto na noite como no dia, pelo masculino e feminino. 

IDEALIDADE 3 — Espíritos que deixaram a outra encarnação muito 
cedo. Saíram da Terra antes de completar a puberdade. Têm energia e fon-
te de luz pura, mas indomável; são os mais criativos, mas também podem 
ser os mais perigosos, pois são constantemente assediados por espíritos 
de baixa frequência e aceitam na grande maioria das vezes tal influência. 

IDEALIDADE 4 — Espíritos de ligação com as forças da Terra e com 
os cemitérios, daí sua grande ligação com os mortos. Aprenderam a fazer 
a ligação e o desligamento dos espíritos com a Terra. Duros com eles e 
com o mundo, sua rigidez é decorrente de serem resultados de tentativas 
de abortos, operações e de sucessivas rejeições. Cortaram na gestação a 
comunicação com a mãe e completaram a formação uterina sozinhos. 

IDEALIDADE 5 — Espíritos que viajaram muito e foram comercian-
tes ou soldados. Morreram em acidentes, em decorrência de lutas e por 
defenderem posições opostas ao sistema. Vivem em constante tensão e 
ansiosos por viverem outros contextos e aprender outros idiomas; quando 
não, são fanáticos por mudanças. Sofrem constantemente com as mudan-
ças de lua, por isso são instáveis e estão constantemente de mau humor. 
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IDEALIDADE 6 — Espíritos maternos que foram professores e ins-
trutores. Conservadores, vieram de relações harmoniosas e receberam 
grande instrução. Querem rever seus filhos e colocá-los novamente em 
seus domínios. Sofreram injustiças e morreram protegendo seus filhos. 
Sofrem com os conflitos e as baixas de energia da casa, principalmente 
quando crianças. Consideram a casa sua caverna. 

IDEALIDADE 7 — Espíritos que guardaram segredos e morreram 
por isso; tiveram grande instrução espiritual, mas se utilizaram desse 
conhecimento de maneira indevida. 

Foram torturados e temem sê-lo novamente por aquilo que ainda 
guardam, por isso são desconfiados e indecisos. Tudo neles vem na for-
ma código e só com esse código se terá acesso a eles e aos seus segredos. 
São espíritos que têm a capacidade de substituir aqueles que não conse-
guem encarnar por medo, rejeição ou ataque espiritual. 

IDEALIDADE 8 — Espíritos sóbrios e inteligentes que aprenderam 
o valor do dinheiro e morreram quando estavam no auge; sofi sticados, 
eles estão em busca do lucro e das vantagens; quando não, querem ape-
nas o luxo e a devoção das pessoas: mesmo assim, são de grande utilida-
de para a sociedade. 

IDEALIDADE 9 — Espíritos velhos e milenares que voltaram para 
cumprir sua última missão. Foram juízes e conselheiros. Foram egoístas 
em suas últimas encarnações, morreram sem repassar os conhecimen-
tos que tinham, viveram isolados e hoje sofrem por terem de aprender a 
conviver com as pessoas e ter que deixar seus conhecimentos, dinheiro 
e legado para o mundo ou escolher um discípulo que se incumbirá desta 
tarefa. Vieram para aprender a perdoar e também acreditar que as pes-
soas podem mudar e evoluir. 

Na data de nascimento completa está contido o número que representa o plano de tra-
balho, ele é a base do presente livro e chama-se destino. Aponta o que viemos fazer aqui e 
baliza todas as nossas ações, dizendo se estamos no caminho certo ou se criamos situações 
e universos paralelos. 
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Quando nos questionamos sobre a vida (trabalho, amor, casamento, família etc.), é ele 
que nos diz o que falta e o tempo necessário para realizar nossos objetivos. Criar situações 
e universos paralelos quer dizer que encontraremos pessoas, lugares e trabalhos que não 
estão no plano previamente estabelecido por nós. 

Poderemos casar com um inimigo ou nos juntarmos à família dele, nossa inimiga 
espiritual, trazendo filhos que não pertencem ao acordo entre as partes e que podem ser 
inimigos espirituais (perseguidores). Ou sofrer derrotas imensas no campo profi ssional 
por má escolha ou por encontrar os inimigos que certamente nos sabotarão. Este caminho 
paralelo agirá como um efeito dominó que pode ultrapassar gerações e desfavorecer todos 
da nossa rede reencarnatória
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