


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 com as vogais do nome é chamada de 
expressão e representa a nova forma, o resultado da memória 

trazida de outras encarnações, que é aquilo que temos no interior 
com a simbiose feita com os genes paternos, que representa o que 
temos no exterior ou na constituição dos órgãos do novo corpo. 

É considerado seu número pessoal. Aquele que representa seu 
movimento e vai conduzir sua maneira de agir e reagir 

aos estímulos recebidos durante sua vida terrena. 
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Idealidade, impressão e expressão são considerados números fixos, mas podem agir 
tanto de maneira isolada como simultânea. 

Esses números só são alterados na mudança espontânea de nome, que pode ocorrer 
para a mulher que ao casar absorve o nome ancestral do marido, para as pessoas que in-
gressam no mundo artístico ou que trocam de nome por mudança de sexo. 

Os pseudônimos como Zezinho, Martinha, Juca e outros também são considerados 
nomes artísticos na numerologia.
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EXPRESSÃO 1 – 
Na expressão 1 é um líder nato e inovador. Seu 

movimento é único e poderá sempre estar presente 
em movimentos de vanguarda. 

Independentemente do nível intelectual e aca-
dêmico, sua liderança estará presente na família, na 
rua, no trabalho, em qualquer lugar onde esteja. 

Gosta de tomar decisões. Sua energia e movi-
mento são difíceis de ser acompanhados. 

Costuma ter senso de justiça e lealdade, tem em 
si o senso do bom militar, mas desejará sempre estar 

sozinho e ter a liberdade de escolha. 

Quando comandado, exigirá esse direito e, quando comandante, dificultará a insubor-
dinação e a livre escolha.

EXPRESSÃO 2 –
Na expressão 2, esse indivíduo diplomático e pa-

cificador de ambientes se destaca pela cooperação e 
por seu senso de responsabilidade com o grupo. 

Não é um líder, mas sabe como poucos adminis-
trar problemas, sempre buscando o entendimento e 
a conciliação entre as partes. 

Exigente, sua cobrança é feita sobre a lei do “to-
ma-lá-dá-cá”. 

Sempre que fizer algo, vai cobrar a reciprocida-
de.  É detalhista e tem a paciência de rever cada pas-
so ou se lembrar de fatos, detalhes e falas antigas. 

É carinhoso e atencioso. 

Quando exagera, acaba interferindo na vida das pessoas e diminuindo seu juízo, po-
dendo pender para o lado errado. 

Sua capacidade de trabalhar em equipe o torna um bom sócio.
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EXPRESSÃO 3 –
Na expressão é criativo, expansivo, charmoso e 

auto-suficiente, faz da sua vida uma constante reu-
nião social.  Seu lado artístico faz com que veja o 
mundo de forma diferenciada. 

Pode ser um contestador, não no discurso, mas 
na prática, no seu jeito de andar, vestir e até de falar 
das coisas do cotidiano.  Pouco convencional e gos-
tando das coisas mais complexas e difíceis, poderá 
sempre estar enroscado ou sendo acusado de coisas 
que não são da sua inteira responsabilidade. 

Sua língua afiada poderá causar danos em pessoas queridas ou que não estejam habitu-
adas com sua suposta franqueza.  Seu espírito de conquista e de querer mais espaço pode 
fazer dele um grande competidor.  Se não for moralmente bem instruído, será uma pessoa 
sem escrúpulos, querendo alcançar o topo a qualquer preço.  Tem facilidade de fazer intri-
gas, mas quando tem bom senso costuma ser um ótimo negociador, já que tem a facilidade 
de se expressar. 

Sua versatilidade e sua expansividade o farão um profissional multimídia e de cultura 
multidisciplinar.

EXPRESSÃO 4-
Na expressão 4, prático, sistemático e sempre 

atento a todos os detalhes, vai se posicionar como se 
fosse uma sumidade naquilo que se propõe a fazer, 
sempre superando os limites de sua falta de criati-
vidade e espontaneidade.  Sua mente lógica e mate-
mática fará dele uma pessoa calculista, que correrá 
poucos riscos. 

Só baixará a guarda quando apaixonado, poden-
do cometer os maiores absurdos contra a própria na-
tureza.  A paixão o deixa assustado e indefeso. 

Vive sempre no limiar de situações da vida (medo, sofrimento, culpa e desejo de mor-
te), que funcionam como alimento para ele.  Quanto mais pressionado, maior será a sua 
resistência e seu poder de reconstrução. Será capaz de começar do zero. 

Sua disposição e força para reconstruir, manter a estabilidade e voltar a sentir as coisas 
que o deixam sereno estão mais ligadas ao medo de construir e mudar do que à manuten-
ção da felicidade.
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EXPRESSÃO 5 –
Na expressão 5, talentoso e consciente do pro-

cesso histórico de que é herdeiro, está sempre ligado 
a novas idéias e formas de vida.  

Inovador, detesta ficar atrelado ao velho e ao ul-
trapassado e age com desprezo aos opositores.  Pensa 
na vida como uma grande aventura, quer liberdade e 
transformar o mundo em que vive, e acha que todos 
devem pensar como ele.  Aprende de tudo um pouco. 

Fala sobre vários assuntos e pode ser poliglo-
ta. Mesmo que não domine a língua se comunicará 
com facilidade, pois não vê fronteiras e não respeita 

os limites geográficos e sociais.  Tem pouco respeito pela hierarquia e só respeita quem 
admira ou quando está convencido de que vai aprender.  Errático, experimentará de tudo 
pelo menos uma vez.  Será mais compreendido na fase madura da vida, quando já tiver 
testado suas teorias. 

É um bom vendedor, tem jeito para lidar com públicos diferentes e sabe juntar “alhos 
com bugalhos”.  No trabalho é um bom líder, moderno e arrojado, mas tem dificuldade de 
controlar as pessoas porque respeita demasiadamente a opinião e a liberdade alheias. 

Dará aos outros a mesma autoridade que tem.

EXPRESSÃO 6 –
Na expressão 6 se movimenta como um profes-

sor, sempre ensinando, discutindo idéias e princí-
pios com as pessoas. 

Sabe lidar com pessoas de diferentes níveis so-
ciais e sempre encontra um jeito de encaixar mais 
alguém nas coisas que está fazendo. 

Gosta de administrar e cuidar de tudo e de to-
dos, costuma ser autoritário e paternalista, quer 
sempre estar a par de tudo que se passa, mesmo que 
não tenha ligação direta consigo. 

Gosta de trabalhar com as pessoas, adora a hierarquia e faz carreira.  Planeja tudo e 
cumpre cada etapa com paciência e devoção.  É um defensor da ordem, da moral e das 
tradições religiosas.  Está sempre disposto a ensinar ou transmitir seus conhecimentos em 
consultorias.  Tem metodologia própria e desenvolve com facilidade novos métodos de 
conduta e trabalho. 

Tem ligação muito forte com a família, mas pode igualmente sentir-se bem se tiver 
condições de conforto que lembrem um lar.
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EXPRESSÃO 7-
Na expressão 7 se manifesta como um sábio, gosta 

de ensinar, não aceita só o conhecimento vindo da ex-
periência, prefere as coisas racionais e lógicas. 

Racionaliza tudo, inclusive a fé, mas também 
pode inclinar-se para as práticas mediúnicas, a bru-
xaria e até o sacerdócio quando em contato com eles 
desde tenra idade. 

Na fase adulta vai rechaçá-las por ter adquiri-
do conhecimento técnico e científico, encarando-as 
como assunto de menor importância. 

Sabe pesquisar, faz análises precisas, profundas e imparciais e, se encontrar falhas e não 
puder consertar, vai desenvolver o próprio método e passar a informação para os outros. 

Misterioso, poderá desenvolver manias incomuns e se fechar em algum lugar com elas. É 
elegante quando quer causar boa impressão.  Quando pode, se apresenta como um desleixado 
ou avesso a modismos.  Apesar de ir até as últimas conseqüências quando quer respostas, é 
conservador, dificilmente muda de idéia, vive em cima de axiomas por ele construídos. 

Gosta de agir nos bastidores, não faz alarde das conquistas e prefere o anonimato para 
ter liberdade de continuar fazendo suas coisas e não ter que dar satisfação. É curioso, ob-
servador e usará isso como arma para ajudar ou prejudicar quando se sentir acuado.

EXPRESSÃO 8 –
Na expressão 8 se coloca como executivo.  Tem 

faro para os negócios e é um empreendedor nato.  
Gosta do mundo material e quer tirar o máximo de 
proveito das coisas que o dinheiro pode dar. 

É interessado por tudo aquilo que pode trazer 
sucesso e destaque, não desperdiça tempo com coi-
sas improdutivas, quer resultados rápidos e só espera 
se for levar muita vantagem.  Isso para qualquer coi-
sa que faça na vida. 

Administra bem as crises e, se for evoluído, terá 
bom entendimento filosófico e religioso que o ajudará a ser útil em qualquer situação que 
necessite de uma boa orientação.  Vai sempre direto ao ponto e às vezes é mal interpretado 
porque é muito objetivo e não fica emocionado com qualquer coisa, pois acha desperdício 
ser sentimental. 

Energético, entusiasta e ambicioso, sempre que houver competição estará disposto a 
participar e, dependendo da projeção e do prêmio, fará tudo para ganhar.  Apesar disso 
tudo, quando estabilizado, faz doações e se preocupa com a miséria social.



10

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112     carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

NUMEROLOGIA DO TEMPO - AULA 3 - Expressão

EXPRESSÃO 9 – 
Na expressão 9 é um profundo conhecedor da 

vida e do trabalho que faz.  Pode ser uma espécie de 
guru.  Usa o discurso de maneira persuasiva, conse-
gue cativar um número grande de pessoas. 

Aficionado pela contracultura, pode enveredar 
por caminhos mais obscuros e fazer apologia dessas 
escolhas, incentivando as pessoas. 

Humanitário e engajado nas lutas sociais, po-
derá trabalhar como voluntário em instituições ou 
simplesmente fazer doações por conta própria. 

Sempre tem uma palavra de consolo e enfrenta as crises com equilíbrio e resignação.  
Trata as pessoas com compaixão e respeito, e mesmo quando agredido é capaz de dar a 
outra face.  Em compensação, se o ato for para outro, será um defensor contumaz e feroz. 

É amigo e trabalha em grupo.  Compara a riqueza com o prazer de ter e fazer amigos.  
Tem boa memória; não esquece gentilezas.  É capaz de reconhecer até atos simples e singe-
los feitos no passado, ainda na infância. 

Perdoa com facilidade, mas cobra evolução para que outros não sejam atingidos.  Sua 
visão global e expansiva vai ajudá-lo a crescer, mas poderá assumir riscos maiores do que 
sua capacidade de geri-los.
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