


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 soma das consoantes do nome nos dá o que chamamos 
de impressão, que representa o resultado da simbiose entre 

os genes doados pela mãe e pelo pai, nossa ancestralidade física, 
nossa aparência, e os traços de personalidade herdados. 

No comportamento, simboliza a forma exterior, nossa defesa 
contra o mundo externo e o que as pessoas absorvem no 

primeiro contato ou nos contatos superficiais.
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A matriz numerológica indica de forma geral os números que compõem 
a idealidade, a impressão e a expressão de cada espírito. Nela identificamos a 
presença, a ausência e o excesso de cada número na composição do nome ou 
expressão na sua totalidade.  

A matriz nos dá um panorama das chamadas lições cármicas, ou seja, aquilo 
que precisa ser melhorado nesta encarnação ou o que ainda não foi aprendido 
nas encarnações passadas. 

Ela é uma informação crucial para a montagem do plano de trabalho atual e 
o desenvolvimento das faculdades de cada espírito, facilitando ou prejudicando 
o sucesso da missão terrena, já que pode neutralizar a potencialidade da ideali-
dade, da impressão e da expressão. 

Em linhas gerais, as análises decorrentes da matriz são simples. Imagine que 
ela indica como o espírito pensa sobre a vida, o amor e o conhecimento, como 
ativa ou materializa essas coisas e com que eficiência executa cada uma delas.

A MATRIZ 
NUMEROLÓGICA
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CASA 1 - É a casa da ação. Mostra a maneira de agir 
no mundo, o que se pensa da vida e como se encara o fato 
de estar na Terra. Esta casa indica um espírito que tem fa-
cilidade de comunicação com o mundo externo, que vai 
em busca de seus ideais e procurará ocupar seu espaço 
individual, pois já vivenciou situações de luta e afirmação 
de sua individualidade em encarnações passadas. 

Seu excesso indica uma vida de muitos obstáculos e 
também a possibilidade de utilizar boa parte do que foi aprendido em encarnações ante-
riores. 

O excesso indica também um indivíduo obcecado, tentando reviver de maneira rápida 
e intensa o que viveu em estágios passados. 

Sua ausência mostra que não aprendeu ter iniciativa e independência, tanto intelectual 
como afetiva. Veio para adquirir conteúdo e ter uma nova visão da vida e vai constante-
mente precisar de um escudo ou uma muleta para conduzir a vida. 

Sua marca registrada será a falta de iniciativa e de controle da própria vida. 

CASA 2 - É a casa do amor. Mostra a maneira de 
pensar sobre as coisas do amor e de agir nas relações afe-
tivas e de amizades. Esta casa indica um espírito que tem 
facilidade de amar, ou seja, que consegue fazer a troca em 
qualquer relação, podendo ser de forma incondicional 
ou desprovida de apego, pois já vivenciou o amor pleno e 
experimentou o prazer de ser correspondido. 

Seu excesso indica uma forte disposição para o amor 
e o romantismo, que impedirá uma visão imparcial de 

mundo e trará uma forte tendência para sufocar as pessoas que ama. 

Sua ausência indica que não aprendeu a se doar, ou seja, fazer a troca com as pessoas 
e amar de forma plena. 

Veio para aprender a cooperar, trabalhar em grupo e para o grupo, e o significado do 
amor. 

Suas marcas registradas serão a impaciência, a precipitação e a tendência de ser o cen-
tro das atenções. 
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CASA 3 – É a casa da intelectualidade. Mostra a ma-
neira de pensar sobre as coisas do intelecto e nossas ha-
bilidades mentais e criativas. 

Esta casa indica um espírito que tem facilidade de 
expressar sentimentos e desejos tanto no discurso, exem-
plificado na forma de ação intelectual, como nos gestos, 
exemplificados na forma de manifestação artística. 

Em encarnações passadas, estagiou e teve acesso a 
um conhecimento cultural e intelectual mais avançado. 

Seu excesso indica inúmeras habilidades intelectuais e muita criatividade, mas pouca 
relação com a realidade concreta, com tendência a fantasiar e a sonhar acordado. 

Sua ausência indica falta de criatividade, tanto no campo intelectual como no artístico, 
comunicação deficitária e tendência a desperdiçar muita energia e o pouco talento que 
resta. 

Veio para adquirir e dar valor aos conhecimentos mais elevados e restabelecer a auto-
confiança.  Sua marca registrada será a cópia, o modismo e o desejo de ficar em evidência. 

CASA 4 - É a casa do trabalho. Indica de que forma 
se materializa aquilo que se pensa sobre a vida, o cora-
ção e a cabeça. 

Mostra um espírito que consegue dar forma àquilo 
que pensa e já adquiriu certo conhecimento da matéria e 
das atividades básicas do cotidiano. 

Seu excesso indica disposição para absorver várias 
atividades e grande poder de realização, mas pode levar 
a superficialidade pela dificuldade de se concentrar ade-

quadamente em cada atividade. 

Sua ausência mostra falta de concentração e de realização, preguiça e bagunça. 

Veio para adquirir senso de obrigação e de ordem, para construir uma individualidade 
sólida e moralmente mais elevada. 

Sua marca é o desleixo, o desinteresse e a confusão. 
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CASA 5 – É a casa da sexualidade. Indica de que for-
ma o espírito se relaciona com o outro no aspecto sexual 
e de magnetismo. 

Mostra um espírito que adquiriu o domínio sobre 
o corpo e está pronto para se relacionar com o mundo, 
usando seu sentido e discernindo o prazer da dor. 

Seu excesso indica muita energia sexual, magnetismo 
e poder de sedução, provocando atração e a constante in-

vasão do seu espaço íntimo pelas pessoas. Por outro lado, dificulta o equilíbrio nas relações 
por deixar toda análise num campo sensível e não palpável, e acaba fazendo do contato 
com o mundo uma relação sexual. 

Sua ausência causa medo de se expor ao contato físico, medo de tudo que é novo e falta 
de magnetismo. 

Veio para aprender a lidar com as coisas novas e participar mais da vida, principalmen-
te para compreender o ente humano através das suas sensações. Em outras palavras, veio 
experimentar as coisas da vida. 

Sua marca registrada é a fragilidade, a falta de presença física. 

CASA 6 – É a casa da família e das organizações mental e 
social. Indica de que maneira o espírito lida com a sociedade, 
principalmente no âmbito do trabalho e da família. 

Esta casa mostra o nível de responsabilidade social e 
de consciência familiar adquirido em outras encarnações, 
e qual será o seu comprometimento nesta encarnação com 
os membros da família e os filhos. 

Seu excesso indica forte ligação com a família e com a 
casa, uma mente organizada e metódica e grande senso de 

justiça, mas também uma forte tendência ao ciúme e à inveja que pode levá-lo ao autorita-
rismo e a uma vida convencional e tradicionalista. 

Sua ausência mostra falta de método, dispersão e afastamento das relações de família, 
dos filhos e da sociedade.  Veio para aprender a viver em família e a respeitar o próximo e 
encontrar seu lugar no enredo da vida social. Em outras palavras, um motivo mais nobre 
para viver. 

Sua marca registrada são a irresponsabilidade, o descaso e a inabilidade para viver em 
sociedade. 
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CASA 7 - É a casa da espiritualidade. Indica o nível 
de compreensão do espírito acerca da vida material e es-
piritual. Mostra como lida com o inconsciente e como 
manifesta esta compreensão no concreto, ou seja, na vida 
social. É a casa da fé, não só religiosa, mas principalmen-
te a fé em si mesmo. 

Seu excesso mostra perspicácia mental, desejo de 
perfeição, muita confiança em si e naquilo que estudou 
e vivenciou, além de uma consciência espiritual plena. 

Sua ausência indica falta de fé em si e na espiritualidade. Tudo é questionável e a dúvi-
da é a grande companheira. Traz também dificuldade de manter relações sólidas e concre-
tas e medo de expor seus sentimentos. 

Veio para aprender a controlar seus instintos; obter a orientação espiritual que faltou 
em outras encarnações; aprender a confiar em seu potencial; e ser mais profundo na rela-
ção com outros e com o mundo. 

Sua marca registrada são a intransigência, a desconfiança, a timidez. 

CASA 8 - É a casa da criação, tanto no mundo mate-
rial como no espiritual. No mundo material é simboliza-
da pelo dinheiro e pelos negócios; no mundo espiritual, 
pelo oitavo orifício, a gravidez, e a capacidade de gerar e 
cuidar dos filhos. 

Indica o espírito que tem conhecimento de todos os 
estágios anteriores, o chamado conhecimento de causa, 
e está pronto para criar e traduzir esse conhecimento na 

prática, melhorando sua vida e a da sociedade em que vive.  Seu excesso mostra bom en-
tendimento da vida prática e social, a possibilidade de gerar muitos filhos e abrir a porta 
para um novo tempo e um talento natural para os negócios. 

Sua ausência indica mau discernimento da vida prática, ganância, excessiva preocupa-
ção com dinheiro ou o desapego completo.  Todos que têm ausência do 8 têm o símbolo do 
infinito, que faz com que se tenha a enorme possibilidade de ganhar dinheiro e igualmente 
a mesma probabilidade de perdê-lo. 

Veio para aprender o significado da vida prática, entender a engrenagem acima da ma-
téria, e que controla a sociedade, acertar seu carma na esfera dos filhos, que pode acontecer 
tanto na gestação como no nascimento ou no relacionamento com eles ao longo da vida. 

Suas marcas registradas são o orgulho, a ambição e o excessivo valor dado às coisas 
materiais. 
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CASA 9 - É a casa da intuição e da mediunidade. In-
dica o nível máximo da compreensão da vida material e 
espiritual, é o elo e a comunicação com os dois planos 
(material e espiritual). 

Mostra o espírito que já estagiou em todos os níveis 
da experiência humana e adquiriu uma compreensão hu-
manitária e filosófica da vida, buscando assim a paz e a 
ajuda desinteressada ao próximo. 

Seu excesso indica grande poder mediúnico e per-
cepção da realidade. Age como se fosse uma grande antena capaz de captar vários tipos 
de energia e pode, independentemente do viés religioso, ser médium ou assistente social 
natural. 

Tem tendência ao exagero e está freqüentemente mais preocupado com a vida alheia 
do que com a sua. 

Sua ausência indica incompreensão e desinteresse pelos problemas sociais, falta de 
percepção mais apurada de si e do mundo. Embora tenha muito pouca mediunidade, será 
facilmente envolvido por influências energéticas negativas e de ondas-pensamento. 

Veio para aprender a amar o próximo e a si mesmo, elevar sua qualidade moral e inte-
lectual e criar maior vínculo com as pessoas. 
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Os espíritos que têm sua matriz completa passaram por todos os estágios dos trabalhos 
carnais. Por esse motivo, tendem a ser muito mais evoluídos, mas as suas responsabilida-
des serão muito maiores nesta encarnação, já que atingiram um grau elevado de evolução. 

Sua missão é ajudar os outros a alcançarem o mesmo estágio. 

Durante toda a passagem nes-
ta encarnação agirão como facili-
tadores ou intermediários e pode-
rão ocupar espaços de destaque e 
cargos importantes para que pos-
sam exercitar a bondade e a moral 
que aprenderam em encarnações 
passadas. 

Como não têm provas espe-
cíficas nem doenças diretamente 
relacionadas com suas missões, 
poderão passar incólumes ou ser 
propensos a ter todos os tipos de 
doenças e provas. 

Embora as características apontadas na matriz sejam profundas e tenham raízes cár-
micas, podem ser superadas a qualquer momento. Como fazem parte do aprendizado ou 
das lições a serem aprendidas durante esta encarnação, podem ser superadas na infância, 
na adolescência ou na fase adulta e, em alguns casos, até na maturidade. 

Basta que haja compreensão, enfrentamento e assimilação do problema e que não es-
queçamos que nossa idade real é infinitamente superior à atual, se partirmos, é claro, da 
premissa de que vivemos várias encarnações. 

Portanto, dentro dessa lógica, seu filho pode ser um espírito mais velho e evoluído que 
você. Esse acúmulo de experiências permitirá a compreensão e a superação do problema 
a qualquer momento, por isso deve-se tomar cuidado na hora de fazer qualquer análise. 

A matriz pode também identificar como cada espírito vai se relacionar com o outro, 
tanto no campo amoroso como no social e familiar. Basta apenas cruzar as matrizes dos 
espíritos que se quer analisar para ter um panorama provável de qualquer relação. 

As ausências vão simbolizar aquilo que não se completou com a relação e que, fatal-
mente, serão os pontos de divergência. Os excessos vão simbolizar a tendência da relação 
que poderá causar desequilíbrio ou intensa interatividade. 

A presença de todos os números simboliza harmonia e serenidade. Na numerologia 
não há o par perfeito, a cara-metade; todos trazem uma mensagem. A relação existe por-
que há a necessidade de aprender. Onde há contradição ou diferenças vai haver invariavel-
mente harmonia e assimilação, portanto toda relação é e será válida.
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DECOMPOSIÇÃO DO NOME

  Vogais

  Nome

  Consoantes           

Idealidade (vogais): 

Impressão (consoantes): 

Expressão (V + C):

Data  de Nascimento
Dia/ Mês/Ano           

Destino:

ESTUDO DO SEU MAPA

T

T

T
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