


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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DESTINO
A soma da data de nascimento, dia, mês e ano completo é chamada 

de destino e representa a missão que se deve cumprir nessa nova passa-
gem pela Terra. 

O destino não é um ato determinista e sim um ato de livre-arbítrio, 
de escolha do espírito reencarnante.  Está baseado no histórico e no es-
tágio de evolução de cada um e seu objetivo é traçar um plano passível 
de ser executado que levará o espírito a evoluir. O objetivo da vinda à 
Terra é o aprendizado e a evolução. 

Como ele se baseia no livre-arbítrio, completar ou não a missão fica 
a cargo de cada “freguês”. A chamada punição pelo não cumprimento 
não é divina, mas sim da própria consciência. Não cumprir a missão 
simboliza permanecer em estagnação e não poder estagiar em mundos 
mais avançados que o planeta Terra. 



5

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112     carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

NUMEROLOGIA DO TEMPO - AULA 4 - Destino

O destino também é um número fixo, que igualmente só poderá ser alterado no caso 
da mulher que absorver o nome ancestral do marido e das pessoas que por um motivo ou 
outro trocarem de nome. 

A partir desse momento será usada a data (dia, mês e ano completo) em que foi feita 
a troca. 

Assim que o espírito chega à vida terrena seu relógio biológico inicia uma contagem 
que vai se encerrar no dia da morte. 

Nesse período, o espírito estará sob a influência vibratória dos números do ano pes-
soal, do mês pessoal, do dia pessoal e dos momentos decisivos diários, que são números 
variáveis e usados pelos numerólogos para as previsões. 

Eles indicam de que forma o espírito está conduzindo sua missão, se houve evolução 
ou estagnação, orientam a tomada de decisões diárias e antecipam as prováveis ocorrên-
cias futuras.
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DESTINO 1
Veio para abrir caminhos novos, quebrar paradigmas; 

seu movimento será o de um desbravador. 

Terá dificuldade para aceitar dogmas e doutrinas esta-
belecidos, será sempre um questionador e combatente da 
tirania. 

Por outro lado terá dificuldade de concluir aquilo que 
começou; vai sempre precisar de pessoas que saibam exe-
cutar suas idéias, senão terá uma vida estéril. 

Muitos tentarão conformar o seu espírito e, por vezes, 
ficará convencido disto, podendo se apoiar em relaciona-

mentos e entidades já constituídas, mas que tendem a durar muito pouco, porque ele sem-
pre tentará mudar as coisas a sua volta. 

A solidão será uma marca. Tenderá a se relacionar com pessoas que também possam 
ser livres, independentes e que não sejam convencionais. 

O destino 1 pede comando, controle da vida e independência. 

Quando se sentir deprimido ou insatisfeito com a vida, será porque, entre outras coi-
sas, comando, controle da vida e independência estão ausentes. 

As mudanças radicais e o recomeçar serão constantes. Estará sempre ressurgindo das 
cinzas, uma tendência marcante da sua vida. 

Gosta da liberdade de expressão; poderá ser um revolucionário no que escolher, já que 
gosta de tudo que é novo e provocador. Mesmo assim, adora e respeita aqueles que foram 
revolucionários em suas épocas e irá reverenciá-los e copiá-los no decorrer da vida. 

Embora tenha estilo militar e autoritário, não é afeito ao respeito à hierarquia e, sempre 
que pode, contesta e vive constantemente provocando. 

No lado profissional chegará a exercer cargos de chefia. Nasceu para liderar e gosta 
sempre de estar um passo à frente de todos. 

Até os mais lentos e influenciados pelo lado negativo do número conseguirão altos 
postos dentro da hierarquia possível.

Mesmo assim, sua satisfação e sucesso dependerão de negócios próprios e, de prefe-
rência, sem sócios. 

Sua tendência para a ousadia e o novo fazem dele um grande empreendedor, sempre 
atento às coisas que acontecem a sua volta.
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DESTINO  2 –
Veio para semear a paz, ser uma espécie de mãe do 

mundo. 

Sua missão é dar às pessoas estéreis, que têm o 1, a ca-
pacidade de multiplicar-se e materializar suas idéias. 

Intuitivo, prestativo e de ideais elevados, vai além dos 
limites quando vê discórdia, intolerância e miséria huma-
na. 

Busca o engajamento e o trabalho voluntário. Mesmo 
que não tenha filhos, vai tratar muitos como tal. 

Sua capacidade de se doar será reconhecida e premiada. 

Como não é um líder, se sentirá atraído por pessoas que tenham capacidade de coman-
do, autoridade e poder. 

Deve tomar cuidado, pois, se estiver envolvido emocionalmente, poderá encobrir e 
ajudar pessoas sem escrúpulos. 

Vai desenvolver durante a vida terrena gosto pelo ritmo (dança, música, etc.) e, se não 
tiver apoio, abafará suas potencialidades e as deixará adormecidas até que se sinta amado 
e seguro novamente. 

Apesar de gostar de conforto, será atraído por gestos singelos e as coisas simples da 
vida. 

Seu destino é se juntar a alguém. 

Sem o compromisso do casamento, será uma pessoa amarga e rancorosa. 

Mesmo participando de trabalhos voluntários ou ajudando alguém, não sentirá ne-
nhuma utilidade para a sua vida. 

No lado profissional, o 2 veio para servir, trabalhar em grupo e cooperar. Independen-
temente da posição que ocupar, vai precisar sempre estar rodeado de pessoas. 

Terá sucesso como sócio de alguém e será muito útil na execução de trabalhos que 
exijam paciência, detalhe e pesquisa. 

Deve se cercar de pessoas democráticas. Se no grupo houver pessoas dominadoras, ele 
será taxado de fraco, inseguro e influenciável.
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DESTINO  3 –
O 3 indica um espírito que veio para a redenção. Sua 

missão é trazer aos outros uma mensagem de alegria e de 
esperança, mostrando uma saída criativa e demonstrando 
a utilidade do pensamento e da força libertadora do co-
nhecimento. 

Sua forma de expressão pode estar materializada nas 
artes e no lúdico, mas será um ardoroso defensor da liber-
dade e de todas as formas de expressão. 

Será sempre tentado pelas trevas; sua energia pura, 
brilhante e expansiva vai atrair muitos espíritos vampiros, 
pessoas que desejam se aproveitar da sua luz. 

Deve ser bem instruído e ter forte embasamento espiritual e moral, senão poderá ser-
vir a tudo de mais degradante dentro de uma sociedade.

Sua maior dádiva é possibilitar aos outros o direito de se expressar, mesmo que o dis-
curso seja nocivo à sociedade. 

A sorte vai acompanhá-lo ao longo da vida e deve ser encarada como um teste, já que 
foi salva das profundezas do mal em encarnações passadas. 

Seu sucesso de hoje poderá possibilitar a salvação dos amigos que ainda continuam em 
situação de degradação. 

Seu lado profissional dependerá da liberdade que ela terá para desenvolver o seu po-
tencial dentro do cargo que ocupar ou no ambiente em que está inserido. 

O 3 é uma entidade humana que precisa de espaço. Se não encontrar maneiras de cres-
cer, vai procurar outras atividades para compensar esta limitação. 

Mesmo formado em um determinado campo, sempre fará correlações com outras ati-
vidades e poderá ainda abrir novas fronteiras para sua profissão.
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DESTINO  4-
O 4 indica um espírito científico e preocupado em 

compreender os processos humanos e físicos que norteiam 
o Universo, sem transcender ou apelar para as coisas divi-
nas.  O 4 representa todos os elementos que dão forma e 
estruturam as coisas vivas e tudo que compõe o lado pri-
mitivo da sociedade (seus meios de produção e seleção na-
tural). 

Tudo que acontece na vida desse indivíduo deve ser 
explicado pelos processos naturais e científicos; nada de 
espiritualidade ou paixão pelas religiões. 

Sua vida evidencia a supremacia da ciência e da lógica 
sobre a religião e a superstição. No entanto, serão essas pessoas que darão os fundamentos 
e conceitos para que se construam e proliferem as ditas coisas espirituais.  Embora possa 
parecer um contra-senso, essas afirmações têm vários exemplos ao longo da história da 
humanidade. 

Seu destino é pôr ordem no caos e trazer a compreensão para o âmbito da disciplina, 
da prática e do método. Mesmo pertencendo à vanguarda do que há de mais técnico e 
moderno, fará de tudo para manter o status antigo e tornar essas conquistas duradouras e 
dogmáticas. 

No decorrer de sua existência enfrentará muitos obstáculos, caminhos sinuosos e mui-
ta resistência física e psicológica para completar suas coisas.  Muitas vezes terá de começar 
do zero, se o que foi construído não tiver sido feito sobre alicerces fortes e profundos. 

Tudo ruirá: casa, família, trabalho, respeito e saúde; tudo terá uma conexão com as ba-
ses que ele construir. Na casa e na família, pressa em montá-la e a má escolha do par amo-
roso.  No trabalho, a escolha circunstancial e materialista, atitudes inescrupulosas para 
atingir o topo; e na saúde, trabalho excessivo e descuido com a alimentação. 

O 4 é um destino duro e de muita responsabilidade, pois suas ações vão estruturar e 
garantir aos membros da família e da sociedade um futuro equilibrado e estruturado para 
que possam completar suas missões e manter as próximas gerações. 

O lado profissional será marcado pela dedicação, muitos obstáculos e um desejo de ser 
o mais preciso e completo possível. 

Tudo que fizer terá a marca da eficiência; por menor e mais inexpressivo que seja o seu 
trabalho, sempre se destacará pela coerência, clareza e honestidade. 

Suas habilidades manuais também serão um grande diferencial. Tudo que tenha méto-
do, organização, hierarquia definida e status será atraente para ele.
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DESTINO  5 –
Veio para provocar mudanças, experimentar as coisas 

da vida com a finalidade de aprendizado e evolução.  Seu 
preço será o de não poder desfrutar as coisas que conquis-
tar e de controlar sua vida. Tudo mudará de forma repenti-
na.  O deslocamento e as viradas de mesa serão constantes; 
nada será fixo e duradouro. 

As coisas serão transitórias, mais que para qualquer 
outro ser humano.  O 5 representa o espírito com a função 
de intermediário entre o mundo sensível e espiritual; sua 
sensibilidade é desenvolvida, mas sua compreensão é natu-
ral e não intelectualmente elaborada. 

Para ele basta sentir, vivenciar para compreender. Apesar do seu desejo de liberdade e 
de transformação, sua fixação sexual e busca constante do prazer o tomarão prisioneiro e 
impedirão, em alguns períodos da vida, o seu crescimento. 

Essa faceta combinada com o gosto pelo contato social e pelo sexo oposto colocarão 
sempre em risco o status e as conquistas alcançadas. 

Dotado de espírito aventureiro e versátil, se sentirá bem em qualquer lugar do mundo, 
principalmente onde tenha coisas exóticas, movimento intelectual, alguém para conversar 
e seduzir. 

Intuitivo, interativo e constantemente fazendo troca de energia, será alvo de ataques de 
vampiros energéticos e sempre terá de se recarregar e ionizar o corpo, pois sai no prejuízo 
ao fazer as trocas. 

Seu crescimento sempre estará pautado num exercício constante de liberdade de ex-
pressão e movimento, coragem, ousadia e entendimento que tem da natureza humana; 
quando esses ingredientes estiverem postos à mesa, seu sucesso será completo em qual-
quer atividade que escolher. 

No lado profissional gosta de delegar, quer deixar as pessoas livres para que também 
possa ser livre.  Aprende com facilidade e, como tem muita percepção, faz leituras e diag-
nósticos precisos. 

Seu domínio está no charme e no discurso cativante. 

Aproxima-se de forma suave e amigável e por isso consegue sempre obter mais respos-
tas que o necessário. 

Como é adaptável, mudará constantemente de função sem perder sua característica 
mais marcante.  Não funciona por muito tempo em lugares fechados onde não haja proje-
ção, promoções ou projetos que desafiem sua capacidade.
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DESTINO  6 –
Veio para reatar as alianças desfeitas na família carnal 

e espiritual.  Todo seu trabalho está no âmbito familiar. Se 
não conseguir ter filhos, o que é raro, será pai indireto de 
muitas crianças, adultos ou idosos.  Buscará a paz na famí-
lia e orientará os passos daqueles que estão desgarrados ou 
desiludidos com o amor familiar. 

Será um pai ou mãe atencioso e protetor. Seu excesso 
de zelo poderá torná-lo autoritário e sufocador, mas tam-
bém cúmplice, encobrindo erros e desmandos dos filhos. 

O casamento será uma meta a ser cumprida. Se não 
conseguir, será infeliz e desabrocharão sentimentos nega-
tivos e destrutivos.  Prestará serviços valiosos à comunidade. 

Não faz autopromoção, tampouco quer levar vantagem material com isso. Apesar do 
seu lado humanitário, poderá ser político astuto e carreirista.  Se tiver boa formação moral, 
espiritual e intelectual, será de grande ajuda para o desenvolvimento da sociedade, buscan-
do sempre a melhoria de vida das pessoas.  

Tem bom gosto e estilo, poderá enveredar pelo caminho da moda com sucesso. Vai de-
sejar e terá sucesso se trabalhar em família. Seu senso de responsabilidade e lealdade será 
de grande ajuda para todos. Deve-se insistir e dar condições de crescimento acadêmico e 
cultural a ele.  

Seu desejo de acomodação fará com que estacione e não cresça intelectualmente, 
achando que basta apenas ter uma família e uma vida amorosa convencional e pronto.  
Este apaziguamento típico do 6 trará um complexo de inferioridade que vai destruí-lo com 
o tempo, pois perceberá que ficou para trás. 

Seu lado profissional adora burocracia e precisa ver claramente o fim do túnel. Quer 
regras claras e sem complicação; gosta de competir, embora seja leal e honesto.  Não gosta 
de arriscar, quer trabalho que dê segurança e vantagens. Demorará para ser o próprio pa-
trão e, a não ser que seja agraciado com herança, evitará tal arrojo. 

Aprende com facilidade e, se bem instruído, desempenhará qualquer atividade, mas 
precisa se sentir, no trabalho e com seus companheiros, como se estivesse na família. 

Sem isso, perde o interesse e se torna medíocre ou procurará um lugar que lhe dê re-
taguarda. 

Se ocupar cargos de chefia sem essa retaguarda, será inseguro, passará a ser uma pes-
soa dominadora, autoritária e formará seu próprio grupo para se proteger.
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DESTINO  7-
Veio com a missão de ajudar na evolução das pessoas. 

Seu estágio de vida lhe confere poder e conhecimentos 
suficientes para mudar o rumo da história de muitas pesso-
as.  Deve ser protegido e a ele ensinadas noções sobre ética, 
filosofia e ciência. Se não for bem instruído, usará esse po-
der para dominar, usurpar e tirar vantagens de tudo o que 
puder. 

Sabe os meios, compreende a natureza e a condição hu-
mana, estará sempre um passo à frente de todos.  Sua leitu-
ra apurada o leva a prever os acontecimentos futuros. 

Tem muito poder mediúnico; poderá ser um profundo 
conhecedor e praticante do esoterismo, mas terá igualmente a mesma possibilidade de ser 
um cientista e um pensador materialista. 

Se souber meditar, terá uma comunicação fluente com seus guias espirituais. Será pai 
ou mãe erudito, paciente e incentivador da leitura e do autoconhecimento. 

Apesar de ter tido uma queda por drogas, bebidas e psicodelismo na adolescência, não 
perdoará deslizes morais e falta de cultura em seus filhos. 

Rotineiro e britânico, não no horário, mas na manutenção da rotina, demorará para 
alterar qualquer hábito na vida e só o trocará por perda ou impedimento financeiro. 

No lado profissional é inteligente, tem sempre uma resposta para uma pergunta. Em-
bora seja um ótimo consultor, vai preferir um emprego tradicional, e quando for mais 
velho poderá optar por ser dono do próprio negócio. 

Prefere ficar na retaguarda a ocupar cargos de chefia, mas quando os aceita ensina mais 
do que comanda, já que é um professor nato. 

Prefere trabalhar sem interferências; é perfeccionista, tem o dom da concentração, 
mantém a calma mesmo sob forte pressão, analisa tudo e todos, e dificilmente deixa esca-
par detalhes.
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DESTINO  8 –
Veio com a missão de melhorar a situação social e eco-

nômica dos membros da família, a sua própria, com vistas 
a preparar o terreno para os herdeiros e a da sociedade em 
que vive.  Se não alcançar essas coisas pelo próprio esforço 
e para si, será preponderante na formação dos filhos e na 
educação de pessoas. 

O 8 identifica um espírito que já tem um bom grau 
evolutivo, mas isso não garante uma passagem tranqüila.  
Será sempre tentado a trabalhar para as forças negativas. 

Se a instrução não for adequada, será uma pessoa que 
despreza a natureza, a ética e será ávido por dinheiro, fa-
zendo esquemas para enriquecer rapidamente. 

Gosta da organização e é atento a tudo que represente as coisas materiais, mas durante 
o transcorrer da sua vida terrena muitas vezes irá pecar pela impaciência, o convencimen-
to e o mau uso de sua autoridade. 

Essa insensatez fará com que perca grandes somas em dinheiro e fique à beira da falên-
cia. Sempre encontrará espaço e oportunidade para crescer novamente, mais pelo desejo 
de poder do que pela experiência acumulada. 

O 8 reserva também uma missão importante relacionada com os filhos: ele rege o oi-
tavo orifício (a gravidez) e terá como tarefa receber espíritos que precisem de uma forte 
orientação prática e retaguarda material para desenvolver seus dons espirituais. 

Poderá haver separações e distanciamento físico deles, decorrentes de um relaciona-
mento movido pelo interesse material. Suas maiores virtudes estão na coragem, na disci-
plina e no entusiasmo com que se lança para a vida.  Aprenderá tudo que for possível para 
que possa evoluir material e intelectualmente. 

Seu objetivo sempre será o topo; trabalha com vistas a tornar realidade tudo com que 
sonha, e não aceita ser superado por pessoas que não tenham a mesma capacidade e pre-
paração.  O dinheiro é importante, mas só sentirá satisfação se equilibrar dinheiro com 
atividades espirituais e comunitárias. 

No lado profissional, veio para administrar. Se não for seu próprio chefe, alcançará 
altos postos dentro de uma empresa.  Sabe transformar uma idéia em algo lucrativo e viá-
vel. Faz sua autopromoção e sabe explorar bem os títulos e troféus que conquista durante 
a vida. 

Quer excelência máxima no que faz e exige isso dos que estão a sua volta. Faz questão 
também de deixar claro quem manda.  Não sabe ouvir, se julga auto-suficiente. Quando 
muito, ouve quem acha ser muito superior ou que esteja dentro de seu modelo de perfei-
ção.
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DESTINO  9 – 
Veio com a missão de acertar os problemas cármicos 

da família e os seus próprios, devolvendo aquilo que foi 
usurpado em encarnações passadas. 

Sua missão é pesada e vai sofrer constantemente sabo-
tagens, pilhagens e traições de todos os lados. 

Esses ataques serão movidos por vingança e inveja. 

Essas pessoas não só vão querer o que ela construiu, 
como também destruir seu legado. 

Esta vida é uma chance de redenção. Alcançará gran-
des postos e fará projetos para beneficiar muitas pessoas, 
mas ficará sempre à beira da falência ou do desastre total. 

Será dada a ele toda a oportunidade de crescer materialmente, não para que possa des-
frutar, mas com o intuito de ajudar e quitar dívidas para com outros espíritos e, em alguns 
casos, com uma plêiade inteira de espíritos. 

A ira e a inveja que lhe são lançadas constantemente poderão ser anuladas se boa parte 
do que ganhar for usada em prol de pessoas necessitadas. 

Mas, queira ou não, seu património um dia será diluído com esta finalidade. Sendo um 
espírito velho e de muitas outras encarnações, será sempre requisitado para dar conselhos 
e não será surpresa vê-lo em tenra idade fazer isso. 

Suas dores nas costas e o sentimento de peso e responsabilidade sempre terão como 
causa não só a vida cotidiana, mas também o fardo de carregar sobre si o resgate de toda 
a família espiritual. 

No lado profissional, acredita na igualdade e no direito de oportunidades e vai sempre 
se conduzir de forma a não prejudicar ninguém. Enxerga longe, e por isso sempre vai apos-
tar nas coisas antes dos outros. 

Corre grandes riscos, mas tem a tendência de acertar e fazer sucesso onde a maioria 
falha ou fracassa. 

Perfeccionista e exigente consigo mesmo, sabe ouvir as reclamações dos clientes e co-
legas de trabalho. 

Faz tudo para melhorar. É um defensor de melhores condições de trabalho e do aten-
dimento e melhoria de produtos destinados às pessoas.
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