


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 caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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Quando identificamos as Ancestrais  que habitam em nós e 
desvendamos sua mensagem, promovemos um avanço em nós 
mesmos. É uma etapa que vai nos libertar das nossas sombras, 
medos e angústias para evoluirmos como entidades livres e rea-
lizadas.

A Mística é a Ancestral que está voltada ao seu crescimento 
interior. Introvertida, ela quer encontrar sua paz interior e está 
bastante conectada com meios espirituais. Muitas vezes se apre-
senta tímida, intuitiva e evita estar no centro das atenções. 
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Há um rio interior que murmura, canta 
e faz florescer as rosas da alma e quando as 
suas águas se detêm e somos só um leito 
seco, tudo é morte e deserto, a vida per-
deu o seu sentido, ficamos prisioneiros nas 
areias movediças que nos tragam. 
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Esse rio celeste é a Deusa 
e quero beber nas suas águas 
puras, quero banhar-me ne-
las. 

Quero chegar ao seu ma-
nancial e ser outra vez céu 
e luz, e quero ir com as suas 
águas até ao coração de todos 
os que sofrem e dar-lhes con-
solo, derramar neles a minha 
alma e a da Deusa, neles mor-
rer e renascer como o rio que 
funde as suas águas com as de 
um mar de amargura e assim 
o adoça. 

Quero chegar a Deusa, 
que é Unidade, quero fun-
dir-me com ela, quero ser um 
cálice místico de onde ela se 
verte, e fazer a sua vontade, 
ser a sua própria vontade. 

Perder-me no mar do seu 
amor, deixar espaço à vida, à 
Sua vida, e fazer-me cada vez 
mais pequeno, e mais peque-
no, até ser um átomo, ou uma 
chispa perdida na sua Luz.

Oh todos os que sofrem, 
se soubessem como a Deusa 
os ampara, se soubessem que 
essa dor os torna puros e a Ela 
os leva. 

E mesmo que se sintam 
sós, sem abrigo perante o frio 
das suas vidas, a Deusa é o 
seu fogo e abrigo.
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E como no silêncio todas as 
vozes se fundem, uma a uma, as-
sim as suas almas estão na Deu-
sa. E como na noite todos os per-
fis se confundem e desvanecem 
no seu amoroso abraço a Deusa é 
antes, é depois, é agora, e as suas 
vidas são um sonho para desper-
tar nele.

Santa chuva, fala-me do 
Amado, com os teus arpejos de 
cristal.

Santo fogo, diz-me com a tua 
luz e calor como ele vive no cora-
ção de tudo quanto alenta, e que 
possa nele queimar-me como em 
ti, fogo, se queima a madeira, e 
libertar-me de tudo o que não 
é Ela, de tudo o que não é Luz, 
Amor e Vida.

Santas brisas, abraçai-me com 
o seu amor e bondade nas quais 
nunca se está só nem perdido.

Santo Sol, que veja através 
do teu olho aberto nos céus, e na 
bendição dos teus raios o misté-
rio do teu nome e sacrifício para 
dar a vida ao mundo, o teu sangue 
derramado, para que tudo viva e 
respire, para que todos, buscan-
do a felicidade, te busquem, na 
verdade e sem sabê-lo, a ti.

Santas estrelas, que a vossa 
cintilação de prata nas noites seja 
um sorriso de esperança, uma 
chamada a Ela.
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Santas almas humanas, cessai 
as vossas lutas e misérias, deixai 
de perder o tesouro do tempo que 
vos foi dado, e voltai para ela os 
olhos, sintam-na como o Grande 
Íman que a todos nos chama, en-
caminhai para ela os vossos pas-
sos, consagrai o vosso coração, e 
fazei o que sua vontade inspire 
ou ordene em vosso silêncio.

Santa terra, sê paciente conos-
co, que ainda não o encontramos, 
e na fúria animal de não encon-
trar o sentido, o nosso caminho é 
ímpio, as nossas pegadas ofensas, 
e as nossas mãos e corações estão 
sujos e sujam a tua bendita pre-
sença, a graça e beleza de tudo o 
que em ti vive. 

E estremeces, como uma mãe, 
ferida pela violência e crimes dos 
teus filhos, que a ela renegam.

Santa noite e santa solidão, 
traz-me de novo o Amado, verte 
o teu orvalho de beleza e bonda-
de no meu coração, o teu elixir de 
imortalidade com que possa so-
correr todos os que sofrem, sem 
saber porquê, e amar todos os 
que odeiam, porque nunca abri-
ram as janelas à tua Luz.

Por ti quero errar no deserto 
sem fim, por ti morrer de sede, 
por ti dilacerar esta carne que é 
prisão e é tumba.
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Por ti quero falar às multidões confusas, 
e dirigi-las em direção à Espada em Chamas, 
cuja presença será a única que verticalizará 
as suas almas, e sentirão de novo a dignida-
de de serem Filhos de Deus, filhos da sua 
Vontade e do seu Amor.

Por ti quero morrer nos outros para que 
eles possam viver. A Luz prisioneira na sua 
ignorância, esperando sempre na hora do 
seu despertar. 

E assim, quando abrirem os olhos, sabe-
rão que não estão sós, que há uma luz que 
lhes fala de ti, e que a ti os conduz. Santas 
lágrimas, sangue da alma, dos que te reco-
nheceram por detrás das máscaras.

Por ti quero ser o martelo que forja as 
suas vontades como espadas, e ser bigorna 
que recebe os golpes, leito da sua forja, e 
fogo que as faz dóceis ao teu amor, e águas 
frias em que gritam para ser, para levantar-
se firmes e dispostas ao combate. 

Pois “as espadas formam parte dos De-
cretos da Deusa”, e cada alma humana deve 
ser como uma espada em alto, reta, e fiel no 
seu serviço e juramento. 

E eu serei a alma dessa espada, e sua ami-
ga, e a dama do cavaleiro que a porta e a sua 
voz, e o seu sonho e esperança, e a sua luz, e 
a terra em que penetra para ele orar, e o céu 
ao qual ela fecunda para lutar, e a estrela que 
banha com a sua luz o seu afã e o seu metal, 
e os murmúrios dos bosques sagrados em 
que ele repousa, e o horizonte em direção ao 
qual cavalga.

PORQUE EU SOU A MÍSTICA!
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A “Sombra” contém a essência do passado, o que negamos e o que reprimimos, o que 
ignoramos.

• Dessa forma, nela também ficam embutidos nossos  desejos mais profundos, os 
medos e pensamentos negativos.

• É comum que surjam em sonhos em forma de figuras aterrorizantes, serpentes ou 
animais selvagens que nos perseguem.

• Entretanto, longe de temer essa figura, é preciso entender algo muito simples: ela 
faz parte do que nós somos. A sombra abriga aquele lado de nós que não trabalhamos 
muito e que pede para ser iluminado com consciência e coragem.

Enfrentar nossa sombra e levá-la à luz é um ato de crescimento muito necessário.

Nossa ancestral Mística começa a se apresentar quando estamos com 7 anos de idade, 
inicia-se os processos dos Dons Mediúnicos, nossa Ancestral precisa nos ensinar sobre 
nossa conexão com os 4 elementos, a força da terra e a ligação com a Deusa.

Este processo pode ter início através dos sonhos e da clarividência e nossas famílias 
muitas escolhem fechar está conexão por medo e sofrimento que estes dons podem causar 
devido ao patriarcado estabelecido.

Hoje nossa Ancestral se faz presente e nos chama para estabelecer o equilíbrio que foi 
quebrado na nossa tenra idade, sejamos agora livres para aceitar e viver e aceitar esta An-
cestral que restabelecerá o equilíbrio perdido e você sentirá a força da terra e dos quatro 
elementos, os sonhos proféticos sem medo e a clarividência novamente restabelecida, que 
a força da Deusa brilhe através de você.

Para aumentar a ssua conexão, faça o seguinte exercício: Mentalize a sua ancestral mís-
tica, e peça a ela que se apresente e abra seus canais intuitivos.  Imprima a próxima página  
e pinte a Mandala da Deusa, durante a mentalização.
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