
AULA 47



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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Samhain 
significa “
sem luz”, 
pois na tradição 
celta marca a 
morte do Deus 
que se sacrifica 
para se tornar 
a semente do 
renascer. 

O ritual de 
Samhain ensina 
o poder da 
escuridão, 
levando ao 
redespertar 
para a luz.

RITUAL DE SAMHAIN
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Os celtas acreditavam que a noite deste dia era mágica, pois o véu que separa o mundo 
material do mundo espiritual encontrava-se mais fino e os mundos se fundiam conforme 
a luz do Sol abaixava e o crepúsculo chegava.

Por esse motivo, acreditava-se que era uma boa época para contatos com outras reali-
dades e dimensões. 

O Ritual de Halloween traz uma potência muito grande para trabalhar com nossa 
sombra e também com os desapegos que são necessários para cada um.

É, ainda, um momento de honrar todos os nossos ancestrais e as lições recebidas deles, 
assim como agradecer pelos aprendizados e se despedir de todas as coisas velhas, deixar ir 
tudo que não serve mais em sua vida.

No entanto, deve-se ter cuidado para trabalhar com as energias da Noite de Halloween, 
pois já foi muito utilizado negativamente por vários povos, que utilizavam a noite para rea-
lizar sacrifícios. Por isso, o ritual ainda é bastante mal compreendido por algumas pessoas.
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Aproveite a Noite de Halloween para realizar uma limpeza energética profunda em 
você e no ambiente, deixando ir tudo que não serve mais para os propósitos positivos de 
sua vida.

Uma dica é fazer uma grande faxina na casa, retirando objetos que estejam quebrados, 
inutilizados e organizando todo o tipo de bagunça. Também é aconselhável tomar banhos 
energéticos de sal grosso e ervas como arruda, alecrim e artemisia, para limpar e levar em-
bora qualquer negatividade.

O Samhain também trabalha com a energia da proteção, sendo o momento ideal para 
fechar seu campo pessoal para todo o negativo. 

Nesse ritual, são realizadas ferramentas de proteção pessoal e para os lares, além de 
grandes limpezas energéticas que combatem negatividades.

Uma ferramenta de proteção tradicional deste dia é confeccionar um “Jack O Lantern”, 
que é a abóbora iluminada por uma vela no seu interior, símbolo típico do Dia das Bruxas.

RITUAL DE HALLOWEEN: 
dia de deixar ir o que não serve mais
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Deve-se colocar esta lanterna na porta de entrada da casa, logo ao anoitecer, com a vela 
branca acesa dentro da abóbora decorada, para afastar as energias ruins e trazer proteção 
para o local.

Sendo feito de forma integrada, esse ritual mágico traz um grande benefício para o in-
divíduo, promovendo uma profunda limpeza em seu sistema de corpos, deixando ir o que 
está bloqueando o fluxo das energias positivas.

A pessoa recebe uma grande carga e potência energética que podem ser direcionadas 
para sua evolução e desenvolvimento.

Além disso, são firmadas as proteções para o campo pessoal e para o ambiente, que 
irão durar todo esse ciclo que esta se iniciando até o próximo Samhain.
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