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Direitos Autorais
Este guia está protegido por leis de direitos autorais. Todos os direitos sobre o material
são reservados e qualquer tipo de violação estará sujeita a ações legais.
Este guia não pode ser vendido nem copiado/reproduzido em sites, blogs, mídias
sociais, jornais ou quaisquer outros veículos de distribuição e mídia.

Montei este resumo prático baseado em diversas fontes e no meu método de trabalho, de acordo
com minha experiência na utilização do Baralho Cigano (Lenormand) para uso pessoal e
proﬁssional. Este material faz parte do curso Baralho Cigano Rosa Vermelha, foi então
elaborado para este ﬁm, sendo mais uma das ferramentas de aprendizado fazendo conjunto com
áudios e/ou vídeos aulas gravadas e imagens.
Desejo a você uma ótima experiência!
Bom estudo!
Roberta Cruz

Oráculo como ferramenta de Conexão Espiritual
As artes divinatórias são uma ótima opção para desenvolver a mediunidade, como a
vidência ou intuição com clareza e precisão. Os estudos dessas ferramentas somado a
nossa sensibilidade com o tempo vão se fortalecendo, intensiﬁcando e se expressando
naturalmente, mas é interessante a leitura de bons livros sobre espiritualidade em
geral, buscando também cursos para aprimoramento das habilidades pessoais.
Ocorrem casos de algumas pessoas não necessitarem de nenhum oráculo ou
ferramenta divinatória, pois carregam em si uma paranormalidade capaz de lhes
revelar acontecimentos através de um simples contato energético com a situação,
objeto ou pessoa em questão.

Entendendo a Comunicação Espiritual
Para conseguir ter acesso às mensagens codiﬁcadas de cada oráculo, como dito acima
é importante além do estudo e treinamento conhecimentos paralelos que apoiaram a
compreensão de como cada oráculo se expressa: culturalmente, socialmente,
emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Existem Leis Divinas imutáveis
quais os Oráculos obedecem às normas em suas sabedorias. Se você entender a
simbologia do oráculo e o contexto de aplicação, bem como conhecer o básico das Leis
Divinas, isso fará da sua própria interpretação algo mais claro e compreensível. A
comunicação espiritual é por vezes objetiva, outras subjetivas, horas direcionadoras e
horas reflexivas. Por isso pode variar de acordo com o momento tanto do oraculista
quanto do consulente, se moldando a necessidade verdadeira da situação e não
apenas ao anseio dos envolvidos.
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Linguagem das Cartas
O oráculo pode — e deve — ser um intermediador desse processo. O que você pensa,
você cria. O que você sente você atrai. O que você acredita torna-se realidade. E por
isso, as cartas como oráculo são uma ferramenta, ou intermediário, que acessa
respostas dadas por uma divindade ou pelo seu eu superior, assim indicando os
fatores que estão diﬁcultando seu crescimento, e apresentando o caminho futuro que
está sendo desenhado. Sendo o maior objetivo da consulta ao jogo de cartas: Meditar nas
mensagens como respostas para encontrar possíveis soluções, que guiem a caminhada para
aquilo que você almeja.
A linguagem varia: por imagens, números, textos, alguns juntos ou todos juntos. São
arquétipos que trazem conceitos em suas deﬁnições. Se dirigem aos níveis físico,
mental, emocional e espiritual do ser. Trazendo clareza para as diversas áreas da vida
(pessoal, afetiva, social, proﬁssional, familiar etc).

Baralho Cigano e a Madame Lenormand
Marie Anne Lenormand nasceu no dia 27 de maio( 1772–1843), e foi uma cartomante
famosa na França napoleônica. Possuía forte ligação com a esposa do imperador
Napoleão Bonaparte, e por assim, atendia-os. Marie Anne Lenormand, perdeu a mãe
bem cedo, vivendo com o pai e sua madrasta. Porém, seu pai morreu quando a
mesma tinha 5 anos de idade, sendo criada pela madrasta e sua família. Por este
motivo sua criação foi traumática, e Marie passou anos vivendo em internatos. Desde
criança, já mostrou sua mediunidade, tendo sua primeira previsão sobre a superiora
do convento em que vivia, e a partir daí, começou a conquistar a notoriedade até
chegar a sua cliente mais próspera: Josephine de Beauharnais. Foi uma das mais
célebres videntes em toda Europa, exatamente por ter previsto a ascensão e queda do
Imperio de Napoleão, também ﬁcou presa por doze dias na prisão quando conseguiu
prever a separação do mesmo com sua esposa Josephine. Aos 14 anos, convenceu sua
madrasta e padrasto a ir morar em Paris, trabalhando numa livraria, onde obteve
muito conhecimento, inclusive de quiromancia e ocultismo. Com o tempo, começou a
obter seus clientes e muito se derivou de sua
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auto promoção, chegando a atender a elite aristocrática parisiense e as damas da
nobreza. Madame Lenormand, como era conhecida, chegou a atender a elite francesa
por muito tempo, como Robespierre, a esposa de Napoleão Bonaparte, Josephine, e
Rose de Beauharnais. Apesar de ter sido muito famosa e ter conquistado muitas
riquezas, Marie Anne Lenormand nunca compartilhou as origens de seus
conhecimentos psíquicos e de quiromancia e adivinhação, mas chegou a escrever
cerca de doze até trinta livros sobre sua biograﬁa, porém alguns são biograﬁas não
autorizadas e forjadas, e algumas das aﬁrmações feitas pela própria não eram
legítimas, visto que não se tinha certeza se não eram apenas rumores na época. O
primeiro deles, La Sibylle de XIXe siècle, consiste no que pretende ser as profecias
feitas pela própria Marie, escrito pouco antes de sua morte, com um comentário
sobre elas e uma pequena biograﬁa da autora (a biograﬁa é anônima). Logo após, em
1843, Francis Girauld publicou Mademoiselle Lenormand: sa biographie, ses
prédictions extraordinaires, ao qual ele adicionou uma “introdução ﬁlosóﬁca nas
ciências ocultas”, apresentando a história da adivinhação, leitura de mãos,
cartomancia com os Tarôs Egípcios e o Jogo de Picket “como explicado pelas
profetisas do século XIX”. A capa alega que é a única biograﬁa “oﬁcial”. A introdução e
explicação da cartomancia com o Tarô são plagiados de Julia Orsini, Le Grand Etteilla
ou l’art de tirer les cartes, publicados em Lille em 1838, enquanto a biograﬁa é
amplamente derivada de “La Sibylle du XIXe siècle” para os primeiros anos e dos
escritos de Madame Lenormand. Hechtel foi um jovem homem de negócios, dono de
uma fábrica de artefatos de bronze, em Nuremberg, além de escritor e criador de
jogos de salão, entre os quais se inclui Das Spiel der Hoffnung, o jogo de cartas que se
tornou o protótipo para o baralho de cartomancia Petit Lenormand. De acordo com
seus biógrafos, Hechtel também contribuiu anonimamente em alguns tratados sobre
física.
Sobre os Ciganos
Acredita-se que a primeira nomenclatura do jogo tenha sido Tarot Cigano, e isso
deve-se ao fato de que a sua essência está baseada nas cartas do Tarot de Marselha,
por isso as histórias se cruzam. Quando o povo cigano tomou conhecimento das
cartas do Tarot, eles se sentiram fascinados pela energia do jogo e o adotaram como
uma das principais ferramentas – além da leitura de mãos – para se guiarem em suas
vidas livres. Ao rodarem o mundo com esse poder de adivinhação em mãos, eles
conquistaram diversas pessoas e então, viram a cultura cigana se tornar mais
conhecida. E eles por sua vez, serem mais procurados por poderem realizar uma
leitura profunda e assertiva.
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Barulhos, euforia, risadas e muita, mas muita energia no terreiro. Assim surgem os
guias Ciganos, com seu comportamento livre, seus olhares imponentes e com a
ﬁrmeza de pensamentos necessária para quem compreende o que realmente é
essencial na vida. Muito próximos dos sentimentos humanos, a Linha dos Ciganos na
Umbanda, trabalha na direita, portanto são seres de luz, mas são seres que passaram
por esse mundo tomando consciência de como a corrente do Universo leva os
instintos dos homens, o que os tornam importantes guias e orientadores espirituais,
com grande compreensão dos nossos anseios e fraquezas.
É importante lembrarmos que toda a magia cigana não trabalha para serviço do mal.
Mas para entregarem bem-estar, saúde, equilíbrio mental, físico e espiritual.
Os ciganos são indivíduos que colocam acima de tudo a liberdade, a fé, alegria e
amor. Gostam da riqueza e do bem-estar. E toda sua comemoração origina
simplesmente da alegria de viver.
Possuem a vida nômade, e se dedicam ao comércio, trocas de objetos, músicas,
poemas e à dança. Acreditam ﬁelmente no poder da natureza e no curso espontâneo
da vida, por isso não se prendem em um só lugar.

Signiﬁcado das Cartas
Carta 1 - O Cavaleiro
Previsão: Será um período movimentado. Muitos acontecimentos e pessoas, ou
alguma ação crucial determinará o sucesso do seu objetivo. Foco, energia, garra,
determinação e coragem!
Pessoas ou notícias podem chegar de surpresa, assim como você pode também pegar
alguém de surpresa.
Palavras chaves: movimento, alguém chegando
Conselho: Cuidado com a saúde pois a agitação pode te distrair do cuidado com o
corpo. Para quem se cuida, não exagere, pois podem sem querer machucar as
articulações. Empregue força de vontade para concretizar seus objetivos! Tenha
movimento e foco!
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Na saúde: Problemas nas pernas, trauma ou lesão causada em movimento, acidentes
automobilísticos, varizes, circulação. Articulações, membros, atividade física.

Carta 2 - O Trevo
Previsão: Diﬁculdades passageiras, desorientação, sinal de alerta, cortes súbitos,
atrasos, pequenos obstáculos, algo momentâneo que pode ser superado, é melhor
analisar os fatos antes de tomar qualquer atitude. No amor representa as incertezas,
instabilidade.
Palavras chaves: obstáculos pequenos, cargas energéticas
Conselho: Os problemas nesse período são momentâneos e serão resolvidos
facilmente se tiver sabedoria, não fale sobre os seus planos com ninguém, e tenha
cuidado com cargas energéticas.
Na saúde: Pressão, obstruções, artrite, cálculos. Urticária, envenenamento.

Carta 3 - O Navio
Previsão: Novos rumos, mudanças internas ou externas, bons negócios, viagens, é
transformação em todas as direções, pode signiﬁcar alguém indo embora de sua vida.
Palavras chaves: mudança, viagem, grandes negociações/comércio, deslocamento,
alguém que está longe.
Conselho: Busque tranquilidade e segurança, esteja aberto para mudanças em sua
vida.
Na saúde: Instável, mudanças, rins, líquidos, problemas na gravidez. Estômago,
aparelho digestivo em geral, enjoo, vomito.
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Carta 4 - A Casa
Previsão: Estarão em alta questões sobre o ambiente da casa, família, parentes ou
vizinhos. Buscando o equilíbrio pessoal, solidez ou estrutura. Ambientes dos quais se
tem aﬁnidades, conﬁança, cotidiano, rotina e dia-a-dia. Poderá haver assuntos
relacionados a imóveis.
Palavras chaves: família, parente, vizinhos, lar, imóveis, estrutura, sustento, locais
Conselho: Atenção ao lar, trabalho, corpo. Fique alerta com pessoas próximas, pode
haver estagnação.
Na saúde: Coluna, fraturas, tombos, ossos. Repouso, cama, cuidados. boa e estável.
Fase de energia equilibrada

Carta 05 - A Árvore
Previsão: Estabilidade, fertilidade, foco na saúde, um bom crescimento, signiﬁca que
tudo que foi plantado no passado será colhido. Período proveitoso para expandir as
relações e os projetos.
Palavras
chaves:
família
de
base,
contatos,
saúde
ancestralidade/espiritualidade, herança, prosperidade, progresso, projetos

física,

Conselho: É hora de dar atenção a sua espiritualidade, assuntos relacionados a sua
ancestralidade e a sua família de base. As trocas com pessoas e a saúde merecem
atenção.
Na saúde: Vida longa, boa saúde, energia que sustenta a saúde. Melhora, cura, quadro
estável. Veias, artérias.
Carta 06 - A Nuvem
Previsão: Um pouco de confusão mental para tomar decisões. Existirá pouca clareza e
tendência a falta de visão. Mas não se preocupe se esse for o caso pois será passageiro!
Palavras chaves: nebuloso, incerto, oculto, passageiro, tristeza, mágoa, confusão
mental
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Conselho: Não deixe o desânimo ou tristeza cegarem seus olhos. Será preciso se
resguardar sobre certas expectativas ou ações pois pode se decepcionar. Espere as
coisas clarearem para seguir em frente por isso comece a trabalhar sua mentalidade.
Na saúde: Depressão, agitação, necessidade de cuidado com o aparelho respiratório,
pulmão, nervosismo, irritação. Derrame, tontura, coma, visão embaçada ou seu
escurecimento. Doença que pode estar escondida, que não apareceu ainda.
Diagnóstico inconclusivo. Pode falar de depressão e problemas emocionais.
Carta 07 - A Cobra
Previsão: Suas companhias podem não ser boas para você, a inveja e falsidade pode
estar em alta e pode haver desarmonia em sua vida. Tendência a estresse, brigas e
disputas.
Palavras chaves: estresse, traição, disputa e sexualidade
Conselho: Não conﬁe em qualquer pessoa e até em pessoas que você conﬁe tome
cuidado, pode ser um momento de perdas e traições então esteja preparado.
Na saúde: Doenças venéreas, cirurgias, problemas nos órgãos genitais, doenças que
surgem de modo repentino. Esse arcano também representa o proﬁssional de
medicina. Intestino.
Carta 8 - O Caixão
Previsão: Renascimento, renovação ou um ciclo que se fecha. Porque tudo que
começa um dia tem um ﬁm e este é o ciclo da vida. Alguns planos podem não
acontecer.
Palavras chaves: ﬁm de uma situação, fechamento de ciclo para coisas novas
Conselho: Foque em resolver coisas que estão pendentes e esteja aberto para coisas
novas. É hora de abandonar o passado.
Na saúde: Risco de vida, ﬁm de uma doença. Aponta uma doença realmente séria. O
conselho aqui é enfático – busque um médico. Internação, doença grave, invalidez,
morte.
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Carta 9 - As Flores
Previsão: Momento de alegria profunda e pode indicar a realização de objetivos. Bom
momento para relações afetivas.
Palavras chaves: alegria, felicidade, contentamento, namoro, casamento, flerte
Conselho: Procure aproveitar e ter mais momentos alegres.
Na Saúde: A saúde está em alta em um momento com grande energia vital. Pode
representar a cura de alguma doença ou o momento onde a cura está iniciando com
um processo rápido e de bons resultados. A parte negativa é que o excesso de energia
pode trazer stress e nervoso.
Carta 10 - A Foice
Previsão: Momentos de modiﬁcações, possíveis alterações ou adiamentos em
projetos, rotina, encontros etc. Prepare-se para possibilidade de rompimento, briga,
separação que pode ser ou não deﬁnitivo.
Palavras chaves: corte, pequenas mudanças, interrupção
Conselho: aproveite o tempo de pausa em alguma coisa (que a princípio parece não
ter sido bom), para cortar o que não faz bem ou já não tem mais espaço na sua vida.
Na saúde: possibilidade de cirurgia, cuidado com objetos cortantes. Doenças de pele,
cirurgias, carência de vitaminas. Esta carta pode estar representando as
transformações bruscas na saúde. Cirurgia, intervenção. Traz também uma energia
de dores físicas no geral, dores musculares, cansaço, desgastes de articulações.
Carta 11 - O Chicote
Previsão: Tempo de algumas contrariedades. Algum conflito mental, emocional ou
espiritual poderá causar certo estresse. Nesse período de força e irritação a magia
também está no ar! Assuntos do passado podem retornar!
Palavras chaves: magia, contrariedades, discursão, conflitos, coisa que se repetem
Conselho: tome as rédeas de si mesmo e resolva o conflito. Controle-se, se acalme,
ﬁque longe de disputas de poder e de força. Cheque se há necessidade de algum ritual
espiritual ou religioso (mas lembre-se que o que vai, volta).
Na saúde: Obsessões. Agressões física, vícios, febres, dor de cabeça, enxaqueca.
Nervosismo, ansiedade, pressão alta, doença crônica.
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Carta 12 - Os Pássaros
Previsão: Período onde o tempo é a resposta. Momento de construir para resultados
de médio à longo prazo. Possibilidades de parcerias, conversas e entrevistas. É
possível viver um bom momento para harmonia no amor.
Palavras chaves: tempo, conversa, diálogo, fofoca
Conselho: cuidado com fofocas. Cuidado para não se limitar com a opinião das
pessoas. Não seja individualista demais.
Na saúde: Preocupações constantes. Mas essa carta também pode estar indicando a
neutralização dos problemas de saúde. Problemas relacionados à fala ou voz,
garganta. A saúde anda em paz, mas pede que se mantenha a calma e a tranquilidade
para não sofrer de fadiga. Cuidado com órgãos duplos.
Carta 13 - A Criança
Previsão: Energia que prevalecerá é de otimismo, esperança e alegria. Também há
risco de pecar pela inocência ou falta de premeditação. É possível existir assuntos, ou
a companhias de crianças e adolescentes. Período bom para fertilidade. A pureza e a
curiosidade estarão em alta também.
Palavras chaves: alegria, novidade, esperança, ingenuidade, infantilidade,
imaturidade, precipitação, inexperiência
Conselho: Atenção às "crianças" da família caso haja essa realidade. Use a criatividade
e aproveite tudo que é novo! Cuidado com atitudes infantis suas ou de outras pessoas.
Não seja ingênuo (a)! Harmonia e alegria para novas surpresas!
Na saúde: Rins, bexiga, gravidez. Simplesmente ela pode estar dizendo sobre o início
de alguma doença. Doenças contagiosas típicas da infância. Energia vital em alta e
transbordando, cuidado com o excesso de atividades físicas.
Carta 14: A Raposa
Previsão: Armadilhas da vida, cuidado para não entrar em situações que te
prejudique. Risco de algo ou alguém parecer bom, mas não ser. Período de
movimentos e acontecimentos rápidos.
Palavras chaves: estratégia, falsidade, engano, rapidez, agilidade
Conselho: Seja mais observador e cauteloso, cuidado que pode haver falsidade. Hora
de ser estratégico e ágil.
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Na saúde: é melhor avaliar melhor o diagnóstico através de exames. Precisa investigar
melhor sobre a doença. Segunda opinião, possível falha de diagnóstico. Doença que
pode estar evoluindo sem ter sintomas, doença que está crescendo as escondidas.
Carta 15 - O Urso
Previsão: Momento de difícil administração de um sentimento ou de uma situação.
Possibilidade de investimentos ﬁnanceiros. Energia de falsidade, ou inveja.
Palavras chaves: inveja, olho grande, falsidade, poder de adm/investimento, ciúmes,
domínio Conselho: Cuidado que pode haver pessoas que aparentam ser conﬁáveis,
mas que na verdade não são. Cuidado com ciúme, agressividade, a inveja também
pode está em alta nesse momento do ciclo que está vivendo.
Na saúde: Problemas de peso, sedentarismo. Também aqui a carta pede que se
consulte um médico. Obesidade e sintomas relacionados, exames alterados, alta nos
níveis de colesterol e triglicérides, diabetes. Cuidado com os excessos na alimentação,
nos vícios, nos exercícios físicos. Uma carta que nos mostra que estamos exagerando
em algo que pode afetar nosso organismo.
Carta 16 - A Estrela
Previsão: Um momento de grande força espiritual, intuição, superação, e obstáculos
podem ser superados, pode ser um momento de conquistas então tenha fé. Estarão
em alta assuntos relacionados ao seu futuro, destino ou missão.
Palavras chaves: espiritualidade, futuro, destino, carma
Conselho: Acredite mais na sua intuição pois ela pode estar certa, cuide mais da sua
espiritualidade e cuidado com pensamentos negativos. É hora de pensar no futuro!
Na saúde: A saúde vai muito bem e com grande proteção e amparo espiritual.
Carta 17 - A Cegonha
Previsão: Os caminhos podem estar abertos para você, e se prepare para novidades e
notícias que podem surgir.
Palavras chaves: gravidez, notícias, novas oportunidades
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Conselho: Esteja aberto a novas mudanças e foque para que essas mudanças deem
certo porquê podem ser positivas já que essa carta representa que os caminhos estão
abertos. Atenção com possibilidade de gravidez.
Na saúde: Ovário, útero, baixo ventre, gravidez. Gravidez, aborto.
Carta 18 - O Cachorro
Previsão: Amizades e parcerias estarão em alta. É possível obter ajuda de uma pessoa
conﬁável! Você perceberá que existe companheirismo e amizades verdadeiras.
Mentores espirituais estarão mais próximos também.
Palavras chaves: amizade, ﬁdelidade, lealdade, honestidade, integridade, amigo
espiritual
Conselho: Integridade nas atitudes te levará a uma situação mais segura. Busque nos
relacionamentos a lealdade. É momento de enxergar quem realmente merece seu
carinho e proteção. Filtre as amizades, e relacionamento. Enquanto a questão da
ﬁdelidade, avalie.
Na saúde: doenças de pele e as alergias. Uma carta que pede movimento e exercício
físico para equilibrar a saúde física.
Carta 19 - A Torre
Previsão: Momento favorável a assuntos da alma, possível isolamento, reflexão para
uma decisão mais segura. Assuntos espirituais em alta.
Palavras chaves: equilíbrio mental/emocional/espiritual, isolamento, espiritualidade
pessoal, edifício
Conselho: Tenha equilíbrio mental, emocional e espiritual. Tenha atenção ao que não
é possível ver, somente sentir e saber.
Na saúde: isolamento, depressão, doenças que irão exigir repouso ou a internação
médica. Esta carta nos fala que a recuperação do paciente será lenta. Hospital,
coluna, labirintite.
Carta 20 - O Jardim
Previsão: Bom momento para plantar as sementes de projetos, ideias, hábitos e
relações. Questões relacionadas à intimidade, convívio com pessoas próximas.
Palavras chaves: fala do íntimo, o que você planta você colhe, intimidade
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médica. Esta carta nos fala que a recuperação do paciente será lenta. Hospital,
coluna, labirintite.
Carta 20 - O Jardim
Previsão: Bom momento para plantar as sementes de projetos, ideias, hábitos e
relações. Questões relacionadas à intimidade, convívio com pessoas próximas.
Palavras chaves: fala do íntimo, o que você planta você colhe, intimidade
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Conselho: É um bom momento para cuidar de si mesmo e de pôr em pratica os seus
ideais, olhe para dentro de si.
Na saúde: Febre, operações plásticas e estéticas. Tratamentos naturais, Homeopatia,
Fitoterapia. Esta carta nos diz que a recuperação será certeira. Remédio natural, chás,
sala de espera, espera por diagnóstico.
Carta 21 - A Montanha
Previsão: Assuntos relacionados a burocracias como, processos judiciais, contratos,
normas e leis podem surgir. Alguns obstáculos podem parecer maiores do que
realmente são, sua fé será testada.
Palavras chaves: justiça, determinação, perseverança, ﬁrmeza, grandes obstáculos,
burocracias, contratos, jurídico
Conselho: Tenha determinação e perseverança, busque o que é correto, solido e
equilibrado.
Na saúde: rigidez, ossos, deﬁciências motoras, indisposição, sedentarismo.
Carta 22 - O Caminho
Previsão: Um bom momento para escolhas! O livre arbítrio está em alta! Haverá
claramente mais de uma alternativa. Chances de você se sentir confortavelmente
dentro de seus propósitos!
Palavras chaves: escolhas, caminho, livre arbítrio
Conselho: Saiba que em qualquer decisão tem uma trajetória a ser vivenciada. Cuide
bem da sua jornada com responsabilidade na sua escolha, neste caso você é o
condutor do veículo chamado vida, mas as condições externas da viagem não
dependem apenas de você.
Na saúde: Acidentes, aparelho digestivo, artérias e veias. Atividade física, ﬁsioterapia.
Também mostra a necessidade de escolher um médico, um tratamento, um caminho
para cuidar da saúde e seguir ﬁrme nele.
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Carta 23 - O Rato
Previsão: Período de possíveis desgastes. Possibilidades de algum prejuízo, pode ser
em qualquer nível (material, moral, emocional, mental, físico, espiritual etc.).
Palavras chaves: energia ruim, danos, prejuízo, perdas, perdido, roubo, desgaste
Conselho: Cuidado com vampiros energéticos (encarnados ou não). Tenha mais
atenção também a seus objetos e sua segurança (pode atrair aproveitadores). Cuide
de suas disposições internas seja positivo e otimista para se evitar atrair energias
negativas. Se estiver cansado, descanse. Se for um problema, enfrente e resolva!
Na saúde: Sobrecarga, estresses, depressão, desânimo, debilidade, infecções. Este
arcano nos fala das doenças que podem retornar. Distúrbios alimentares, carência de
nutrientes, anemia, câncer. O stress e baixa imunidade. As doenças que vão
corroendo o organismo.
Carta 24 - O Coração
Previsão: A energia é de paixão e entusiasmos e possível romance. O sentimentalismo
estará no ar.
Palavras chaves: amor, afetividade, sentimentos, emocional
Conselho: Preste atenção para não haver um desequilíbrio emocional por ser uma
carta que representa paixão e fortes sentimentos, procure manter o seu emocional
alinhado.
Na saúde: Atenção as questões emocionais que podem afetar o organismo e
relacionadas a área cardíaca.
Carta 25 - O Anel
Previsão: A energia é voltada aos relacionamentos, parcerias e sociedades. Atenção se
voltará para uniões úteis. Bom momento para aliança afetiva, proﬁssional, social ou
espiritual.
Palavras chaves: casamento, parcerias, elos, uniões, sociedade, namoro,
compromisso
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Conselho: cuide dos aspectos que envolvem o outro, e faça bem a sua parte. Escolha
bem seus pares. E analise, a ajuda poderá vir do outro ou da união das forças.
Na saúde: Saúde boa, mas que exige mais comprometimento com os cuidados com o
físico. Esta carta pode estar falando sobre a boa parceria formada entre médico e
paciente.
Carta 26 - O Livro
Previsão: Momento positivo para estudo e carreira. Questões que envolvem
assinatura de algum papel podem estar em alta. Maior atenção no trabalho. O poder
de raciocínio estará presente. Segredos também ganharão importância.
Palavras chaves: trabalho, estudo, mental, intelectual, razão, o que está oculto
Conselho: Aproveite para refletir e analisar. Seja racional, e use a inteligência para
resolver as situações. Dedique bem o tempo para aprimorar as questões intelectuais!
Na saúde: Mau humor. Esta carta irá falar sobre as doenças mascaradas, as de difícil
diagnóstico onde será necessário ir fundo para buscar as causas da doença. Algo está
oculto por trás de pequenos problemas. Necessidade de estudar mais a fundo as
causas das dores de cabeça, do cansaço sem motivo, de gripes e resfriados constantes,
da depressão etc.

Carta 27 - A Carta
Previsão: Papeis, mensagens, correspondências, diálogos serão muito importantes
para o que antes não era percebido ou mexido.
Palavras chaves: mensagem, comunicado, aviso, documento, precisa falar com
alguém
Conselho: Este momento pode haver convites e propostas então esteja aberto para
escutar, alguns diálogos e desabafos também podem surgir então esteja disposto. É
preciso saber se comunicar.
19

Na saúde: Problemas na fala, esôfago. Esta também traz um alerta da necessidade de
se fazer exames médicos para um melhor diagnóstico. Exames.
Carta 28 - O Homem (ou O Cigano)
Previsão: Uma vibração de força, foco e coragem! Bom momento para usar a
racionalidade e tomar decisões. Se você é mulher se atente às ﬁguras masculinas que
já estão na sua vida e que poderão surgir. Se você é homem cuide de si, de suas metas
e saúde. Boa disposição para trabalho e carreira!
Palavras chaves: homem, ﬁgura masculina
Conselho: Entender o peso, o papel de cada uma das ﬁguras masculinas de sua vida.
Use de perseverança e ambição para seus projetos. Cuidado com o uso do poder,
domínio, e administração da parte material, tanto nas suas ações quanto de homens
de seu meio. Use de sensatez e a honestidade para solucionar qualquer situação.
Na saúde: Problemas no aparelho reprodutor masculino. Tensão. Esta carta também
pode estar representando o médico. Próstata, urologista, problemas exclusivamente
masculinos.
Carta 29 - A Mulher (ou A Cigana)
Previsão: Figuras femininas em alta! Se você é mulher, sentirá a necessidade de
aproveitar suas capacidades e potencializar seus talentos. Se é homem, uma energia
de amorosidade e compreensão estará presente. Tanto para mulheres como para
homens que escolheram esta carta, as ﬁguras femininas de sua vida e meio se
destacarão como problema, ou apoio, incentivo, e até uma solução.
Palavras chaves: mulher, ﬁgura feminina
Conselho: Preste atenção nas mulheres de sua vida. Se prepare para um atrito ou um
colo! Cuidado com possessividade, ciúmes e vingança. Cuide da autoestima e sutileza
nas decisões.
Para as mulheres, cuide de seus interesses e seja autêntica. Para homens, é preciso de
um equilíbrio na sua disposição interna, não seja tão dependente, nem tão desatento.
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Na saúde: Problemas no aparelho reprodutor feminino. Desconforto no período
menstrual. Nervosismo e ainda esta carta representa a médica. Útero, problemas
ginecológicos, exclusivamente femininos.
Carta 30 - Os Lírios
Previsão: Representa a paz interior então pode ser um período de ﬁm de crises e
brigas, momento de tranquilidade e harmonia. Pode haver esfriamento de um
sentimento e demora em um resultado. Atenção a ﬁguras mais velhas ou mais
experientes.
Palavras chaves: paciência, calma, tranquilidade, sabedoria, espera, demora,
esfriamento
Conselho: Procure a serenidade, sabedoria e a paz. Saiba esperar.
Na saúde: Doenças da velhice. Resfriado. Mas quando fala das doenças diz que tudo
será superado porque o problema não é tão sério quanto pareceu no início.
Tratamento alternativo, homeopatia.
Carta 31 - O Sol
Previsão: A energia de soluções, clareza, entendimento, entusiasmo e sucesso! As
chances de acertar é maior nesse próximo período, pois alguma resposta ou direção
surgirá.
Palavras chaves: sucesso, clarear o que está oculto
Conselho: Busque iluminar o que está oculto. Clareie as sombras, leve luz a realidade,
para que se compreenda a situação com clareza e verdade, não com ilusões. Vibre
positivamente, acredite no sucesso! Expanda sua mente, e sinta-se feliz!
Na saúde: Anemia, o resultado dos exames com altos índices e ainda pode ser a
doença do pai da consulente. Febre, pressão alta, problemas de visão, queimaduras.
Saúde muito boa, excelente.
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Carta 32 - A Lua
Previsão: Momento oportuno para reconhecimento proﬁssional, intuição. É possível
também que viva momentos românticos e obtenha mérito sobre outros assuntos.
Palavras chaves: ilusões, sonhos, merecimento, glória, honrarias, romantismo,
reconhecimento.
Conselho: Cuidado com ilusão, fantasia, corra atrás dos seus sonhos e cuide da sua
mediunidade.
Na saúde: Medos, insônia, desordem mental, depressão. Esta é a carta da doença da
mãe do consulente. Problemas mentais, psiquiatria e psicologia, insônia.
Carta 33 - A Chave
Previsão: Novo ciclo e soluções! Mas atenção, pois depende da sua atitude, da sua
ação, já que a chave pode estar na sua mão. Mesmo que algo se apresente de fora
como um bom caminho para a questão, você pode abrir ou fechar essa porta.
Palavras chaves: novo ciclo, solução
Conselho: vá em frente, e decida! Tenha coragem e acredite, existe solução! Aproveite
o novo ciclo!
Na saúde: Busque respostas e caminhos para solucionar problemas de saúde. Mas o
melhor esta é a carta da solução de todos os problemas da saúde. Especialista.
Carta 34 - O Peixe
Previsão: Atenção aos assuntos materiais: bens, imóveis, patrimônios, dinheiro,
ﬁnanças, lucros, gastos, poupança etc.
Palavras chaves: dinheiro, materialização de situação, bens materiais
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Conselho: É hora de materializar suas ideias tornando-as palpáveis. Reflita e
organize os seus recursos.
Na saúde: Ansiedade, problemas com dietas, mas atenção com essa carta poderá
haver gastos com a saúde. Alimentação e medicação especíﬁcas. Saúde boa.
Movimente-se mais!
Carta 35 - A Âncora
Previsão: Você estará em busca de segurança em todos os níveis físico, emocional,
mental e espiritual. Haverá necessidade de ﬁrmeza e conﬁança em projetos,
trabalhos, relacionamentos etc.
Conselho: É hora de dar atenção aos negócios. E saber e saber quando está parado
porque é mais seguro assim ou por que está demorando demais. Cuidado com
estagnação.
Palavras chaves: segurança, estabilidade, negócios, algo que está preso/parado
Na saúde: Pernas, calcanhares. Mas os problemas de saúde aqui tendem a se
estabilizar. Retenção de líquido, inchaço, artrite, pés, tornozelos. Saúde estável, sem
altos e baixos.
Carta 36 - A Cruz
Previsão: Período de situações difíceis que exigem esforço e sacrifício do qual a
recompensa será libertação. Você estará voltado a religiosidade ou fé para alcançar a
sua vitória.
Palavras chaves: sacrifício, esforço, vitória, religiosidade, carma, fé, libertação
Conselho: Se livre do que te impede buscando a proteção e sabedoria divina para a
sua aprendizagem.
Na saúde: Dores nas costas, envelhecimento precoce. As doenças que realmente vem
trazendo sofrimento ou que são difíceis de resolver. Tratamento longo, doloroso,
difícil.
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Ritual para o Jogo de Cartas
Para mais informações o interessado deve pesquisar formas de instrução segura
sobre os temas. Não é obrigatório o uso desses elementos já que a religiosidade e
ritualística devem ser livres. Esta listagem são sugestões, pode ainda haver outros que
não estão descritos aqui.
O ideal é conﬁrmar no seu próprio jogo cada elemento para sua ﬁrmeza de mesa ou
altar. Sobre cores e tipos (formas e qualidades) dentro de cada opção de elemento, é
preciso de uma pesquisa do aluno separada, bem como a sua própria intuição e
conﬁrmação no seu jogo (exemplo: Cristais? Sim. Qual tipo? Quartzo? Qual cor? / Toalha?
Sim. Qual cor? Etc).
Elementos úteis para abertura, ﬁrmeza, transmutação de energia e proteção do
portal para o jogo:
Vela, Toalha, Pedras/cristais, Incenso, Essência, Fitas, Planta, Flor, Ervas (seca ou
verde), Fruta, Moedas, Punhal, Orgonite, Mandala, Talismãs/Patuás, Imagens
(Cigano(a), Santa Sara, Anjos etc), Pirâmide, Espelho, Perfume, Pós (prata, ouro, ferro
etc), Canela, Anis estrelado, Grãos e sementes ligados a prosperidade (lentilha, arroz,
etc), Defumador, Cordão/Guia/Fio de Conta/Terço/etc, Pulseira, Pêndulo, Dados,
Pinho, Taça/Copo de vidro, Líquido (água, vinho etc), Objetos de
Ouro/Prata/Bronze/Cobre, Sal grosso, Mandala, Filtro dos sonhos, Gravuras /
Desenhos de símbolos benéﬁcos místicos ligados ao ocultismo, Caixa de madeira,
Baú, Cigarros, charutos, Etc...
Lembrando que depois de escolhido cada elemento cada vez que se adquirir deve ter
uma imantação. Um ritual livre para o bem, de consagração e energização das
ferramentas de ﬁrmeza.
Exemplo 1: Oração a Santa Sara, lavar em água da cachoeira ou mar, defumar, incensar, ﬁrmar
uma vela, por frutas, deixar um mantra no ambiente, agradecer.
Exemplo 2: Lavar tudo em água corrente, rezar, por tudo no sereno em noite de lua cheia, passar
no fogo da vela e no incenso, reza em agradecimento e guardar tudo, ou montar no altar.
Exemplo 3: Montar a mesa com todos os elementos, defumar, borrifar essências (aromatizantes),
fazer orações, impor as mãos imantando boas vibrações, deixar ﬁrmando por 24hrs, agradecer e
guardar tudo.
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Tiragem de Jogo: 1 carta, 3 cartas e 5 cartas
Antes de começarmos a prática do jogo é importante alguns alinhamentos para que se tire melhor
proveito!
As mensagens do jogo de cartas têm cunho espiritualista, esotérico e místico, por isso as respostas
das cartas não podem e não devem ser uma verdade absoluta ao seu entendimento. Visando sua
saúde mental e emocional já adianto que você nem sempre se agradará da mensagem das cartas.
E por isso você deve estar em preparo e ciente que essa consulta poderá ter um impacto maior que
você espera e quem vai decidir o que fazer com as informações recebidas será você mesmo. É
importante e fundamental a ﬁrmeza espiritual para o processo, a conexão com o astral, a
concentração na tiragem, a leitura e interpretação das cartas, e o cuidado e verdade nas
comunicações. A você caberá compreender que nem tudo agradará, ter atenção aos detalhes,
saber adequar a mensagem a sua realidade, ter bom senso e poder de reflexão. Por isso é
importante que você esteja apto, emocionalmente e psicologicamente para receber suas respostas.
Ética Espiritual:
Perguntas que devem ser evitadas, sob pena de cobrança cármica e espiritual (para o
consulente).
- Morte/vida
- Sexo (gênero) do bebê
- Cura na saúde
- Relação Íntima (afetiva romântica) de terceiros (vulgo "vida dos outros")
Por quê?!
A mentora Rosa Vermelha não gosta de responder essas questões, ela não vê
necessidade, ou merecimento, ou discernimento, ou maturidade no ser humano
encarnado de obter esses tipos de informações. Por isso não é garantido que terá sua
resposta.
Perguntas que não tem resposta na Cartomancia de Rosa Vermelha ensinada neste
curso:
- Quantos ﬁlhos vou ter? Quando?
- Qual local (cidade, bairro etc.) vou morar? O nome por favor!!
- Vou ganhar na loteria?
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Por quê?!
- Quantitativo é algo vago e mutável.
- Dar datas é um dom mediúnico muito especíﬁco (vidência e clarividência), em
maioria das vezes de manifestação espontânea.
- Não existe uma carta chamada Londres, Canadá, São Paulo, Leblon etc. Nesse caso
pedir que a pessoa dê opções.
- A pergunta da loteria se encaixa em tudo que já foi abordado.
Elaboração das questões:
- Mentalizar o nome e data de nascimento do consulente.
- A elaboração das questões/perguntas deve ser a mais clara possível, um breve
enredo da situação.
- Apenas a referência da área da vida (Carreira, Espiritualidade, Relacionamento etc.)
trará uma resposta tão ampla quanto foi a "pergunta". Neste caso, as cartas
apresentarão detalhes de um todo e o poder de associação dependerá do bom senso e
atenção do consulente.
- Pense e decida como tirar o melhor proveito da consulta as cartas.
- Por isso sugiro questões/perguntas direcionadas, por exemplo:
Família/Lar:
a) Vou me mudar de casa, como será esse novo ciclo, a nova casa?
b) Vou comprar um imóvel, melhor casa ou apartamento? Litoral ou centro?
c) Tenho brigas em casa, como devo me posicionar?
Carreira:
a) Estou desempregado, ﬁz uma entrevista de emprego. Como se desenrolará essa
oportunidade?
b) Trabalho na minha área de formação, mas estudo para concurso. Como está meu
caminho para essas duas vertentes?
c) Tenho um emprego, como estão as energias? Devo mudar de emprego agora?
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Relacionamento:
a) Estou namorando o nome da pessoa é....... que caminho se apresenta, o que
esperar da minha relação atual?
b) Estou num casamento a muito tempo com ........., tenho planos diferentes para
mudar minha vida, preciso de um conselho.
c) Não tenho ninguém para uma relação ﬁrme. Devo dar uma chance para ......?
OBS: é bom ter nomes das pessoas envolvidas nas suas questões.
Tiragem de jogo: uma carta
Este jogo é indicado para tiragens curtas e objetivas aproveitando todas as várias
nuances da mesma carta. Exemplo: Conselho do dia, energia da semana, o que é
importante perceber nos próximos dias, futuro, energia presente, influências
ocultas etc.
1 - Mentalizar a questão
2 – Embaralhar
3 – Dispor em ﬁleira ou retirar do bloco: uma única carta
Tiragem de jogo: 3 cartas
Este jogo é indicado para ampliar sua visão de uma questão bem como treinamento
para leituras maiores, fazendo os entrelaçamentos dos temas abordados.
1 - Mentalizar a questão
2 – Embaralhar
3 – Dispor em ﬁleira ou retirar do bloco: 3 cartas
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Sugestão de temas:
Carta 1 / carta 2 / carta 3
Passado / Presente / Futuro
Caminho / Futuro / Conselho
Mente / Emoção / Ação
Situação / Não faça / Faça
Eu / A pessoa / A Relação
Etc...
Tiragem de jogo: 5 cartas (Cruz/Cruciﬁxo)
Este jogo é indicado para visão mais abrangente da questão
e influências diversas.
1 - Mentalizar a questão
2 – Embaralhar
3 – Dispor em ﬁleira ou retirar do bloco uma a uma:
5 cartas na ordem sugerida da imagem

A conselhamento: 1 e 2 cartas
Este jogo é indicado para conselhos focados em um tema, para reforçar conselhos
anteriores ou adicionar conselho em uma tiragem que não tenha tido.
1 - Mentalizar a questão
2 – Embaralhar
3 – Dispor em ﬁleira ou retirar do bloco: uma ou duas cartas
Obs.: no vídeo aula gravada é abordado um tópico direcionado para essa função, de forma mais
detalhada e extensa.
Espero que tenha tido um agradável estudo e uma estimulante prática!
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