
AULA 22



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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A Lua Nova em Touro 
e Eclipse Solar

Esta lua nova, encarregada da proteção da escuridão, pode fornecer o susten-
to certo para nutrir nossas intenções de fruição. 

Isso ocorre duplamente quando a lua nova está mais próxima dos nodos, 
criando um eclipse. A Lua Negra deve atingir o pico por volta das 16h40 EST no 
sábado, 30 de abril.

Na astrologia, os nós estão intimamente ligados ao nosso propósito, desti-
no e passado. Muitas vezes, tudo o que surge durante um eclipse tende a ser de 
longo alcance, altamente influente e profundamente ligado ao nosso propósito 
superior de alguma forma.

Com um Eclipse da Lua Nova em Touro, você pode antecipar um empurrão 
para mergulhar profundamente em seus valores. 

A energia do Eclipse da Lua Nova em Touro tem tudo a ver com seu senso de 
propósito, sua auto-estima, sua capacidade de tornar o intangível tangível e seu 
senso geral de auto-estima.
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Perguntas-chave a 
serem feitas sob este Eclipse: 
O que é mais importante na minha vida? 
Quando me sinto mais confiante e alinhado com o meu poder? 
Estou recebendo o que valho e comunicando minhas necessidades 
de forma eficaz?

Use este Eclipse 
da Lua Nova para 
re-priorizar

Não se surpreenda se este eclip-
se da lua nova trouxer alguns sen-
timentos para você.  Felizmente, 
esta nova lua é bastante harmonio-
sa com Urano e Marte dando um 
pouco de apoio em seu caminho. 

Urano perto deste novo eclipse lunar pode trazer uma surpresa. A energia 
de Urano tem tudo a ver com possuir sua singularidade, marchando ao ritmo de 
seu próprio tambor e proporcionando a atmosfera para a mudança.

Você pode encontrar uma solução pronta para um problema ou bloqueio 
com o qual está lidando. Além disso, Marte estará sextilando a lua nova, per-
mitindo que você avance em tudo o que vier para você. Marte representa nossa 
força de vontade e capacidade de avançar na vida.  O que quer que surja nesta 
lua nova, é altamente provável que os efeitos possam ser sentidos por até seis 
meses após o eclipse. 

Se você está procurando dar alguns passos sérios em direção aos seus objeti-
vos futuros, certifique-se de prestar atenção a todas as sincronicidades, epifanias 
e insights e defina essas intenções!  Não tenha medo de escrevê-los para maxi-
mizar essa energia de Touro, pois colocar a caneta no papel é uma das melhores 
maneiras de se manifestar.
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