
AULA 45



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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02.02.2022 2 2 222 22:2:22
11.02.2022 11 2 222 22.2:22
20.02.2022 2 2 222 22.2:22
22.02.2022  22 2 222  22.22.22

Os portais são momentos de alinhamento 
das energias do ano, mês e dia. Temos pequenos 

portais diariamente, mas esse alinhamento 
cria um canal energético mais intenso. 

Em fevereiro de 2022 temos 3 dias de 
Portal 22.2.22 e o dia do secular portal 22:22:22.
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Começando no dia 02 de fevereiro, dia de Iemanjá. Rainha do mar e das emoções, 
assim como a energia do número 2. O que faz desse dia e dos portais do mês de fevereiro 
ideais para trabalhar as nossas águas internas, expressar as emoções e ampliar a percepção 
energética.

Seguimos no dia 11.02 e depois no dia 20.02 com o Portal 22.222. E finalizamos o mês 
com o esperado Portal 22:22:22. 

Esse portal é mais intenso pois trabalha as energias dos números mestres 22 e 222.

OS NÚMEROS MESTRES 22 e 2222

O 22 é um número mestre que desperta a visão a longo prazo e a capacidade de mate-
rializar grandes projetos com um viés humanitário. 

E o 222 é uma sequência complexa e de alta energia. É um número espiritual que des-
perta a mais alta capacidade de transcendência e realização.

Esse portal, nessa sequência, acontece 2 vezes em 2022: em fevereiro, no dia 22.2.2022 
e em novembro, no dia 22.11.2022. Depois dessas datas, ele só volta a se repetir a partir de 
2200. O ano 2022 é muito importante pois encerra o ciclo 222 deste século e abre o próxi-
mo ciclo. 
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Especificamente em fevereiro de 2022, a energia global do mês é a do 8. É uma frequ-
ência poderosa que trabalhar a materialização física das energias sutis.  Ou seja, potencia-
liza a materialização das intenções que projetamos no campo mental e espiritual. Nesse 
ponto a energia do 8 se conecta com a energia do 22.

Um mês com energia 8 é propício superar os obstáculos internos e externos. Empo-
derar-se das suas habilidades, saber-se capaz de realizar os seus sonhos e propósitos.  O 8 
desperta a objetividade, o foco e o poder interior.

Favorece também superar os medos que te impedem de ir para a vida e crescer através 
de trabalhos profundos de cura.  O 8 oferece a energia para isso ir fundo e tocar nas feridas, 
as dores e traumas. Para então, renascer para a vida.

Os processos de limpeza e purificação são ideais para esse período: detox, dietas e de-
sintoxicação física, emocional e mental. Tudo isso para que a energia flua melhor no corpo.

O 8 fala também da cura planetária, da conexão com a rede de pessoas unidas para a 
ancorar uma consciência de paz, amor e unidade.

ENERGIAS DE FEVEREIRO DE 2022
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O PORTAL 222222 
DE NOVEMBRO DE 2022

02.11.2022 2 11 222   22:2:22

11.11.2022 11 11 222   22:2:22

20.11.2022 2 11 222   22:2:22

22.11.2022 22 11 222   22:22:22

29.11.2022 11 11 222   22:2:22

No dia 22/2/2022 o secular portal 22:22:22 é aberto e permanece ativo até novembro, 
no dia 22/11/2022. Momento em que a configuração 22:22:22 volta a repetir para fechar o 
ano. Esses são os dias de Portal 22:2:22 e Portal 22:22:22 de novembro:
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A JORNADA PORTAL 22:22:22
Para aproveitar a energia de transformação disponível em 2022.

Uma jornada de autoconhecimento, reflexão, desapego, perdão, conexão com o Eu 
Superior e criação de uma nova realidade interna. Através da conexão entre os Portais 
do tempo/espaço e os nossos Portais internos, os nossos chakras.

Estamos percorrendo 6 Portais com práticas meditativas de conexão. Começamos 
com o Portal 02:02/2022 e vamos finalizar com o Portal 22:22:22 de 2022, incluindo:

22/02/2022 Portal 22:22:22 Energia 3 Portal do Renascimento

04/04/22 Portal 444 Energia 5 Portal da Transformação

06/06/2022 Portal 666 Energia 9 Portal do Amor

11/11/2022 Portal 11:11 Energia 10 Portal da Criação

22/11/2022 Portal 22:22:22 Energia 3 Portal da Celebração
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