


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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“Ao longo dos tempos, entre os Kiowa, Cherokee, Iroquois, Sêneca e em vá-
rias outras tribos nativas norte-americanas, as anciãs contavam e ensinava, nos 
“Conselhos de Mulheres” e nas “Tendas Lunares”, as tradições herdadas de suas 
antepassadas. Dentre várias dessas lendas e histórias, sobressai a lenda das “Tre-
ze Mães das Tribos Originais”, representando os princípios da energia feminina 

manifestados nos aspectos da Mãe Terra e da Vovó Lua.
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Neste momento de profundas transformações humanas e planetárias, é importante 
que todas as mulheres conheçam este antigo legado para poderem se curar antes 
de tentarem curar e nutrir os outros. Dessa forma, as feridas da alma feminina não 

mais se manifestarão em atitudes hostis, separatistas, manipuladoras ou competitivas. Al-
cançando uma postura de equilíbrio, as mulheres poderão expressar as verdades milenares 
que representam, em vez de imitarem os modelos masculinos de agressão, competição, 
conquista ou domínio, mostrando, assim, ao mundo um exemplo de força equilibrada, se 
empenhando na construção de uma futura sociedade de parceria.

Como regentes das treze lunações, as Treze Matriarcas protegem a Mãe Terra e todos 
os seres vivos, seus atributos individuais sendo as dádivas trazidas por elas à Terra. O 
símbolo da Mãe Terra é a Tartaruga e seu casco, formado de treze segmentos, simboliza o 
calendário lunar.

Conta a lenda que, no iní-
cio da no nosso planeta, ha-
via abundância de alimentos 
e igualdade entre os sexos e as 
raças. Mas, aos poucos, a ga-
nância pelo ouro levou à com-
petição e à agressão, a violência 
resultante desviou a Terra de 
sua órbita, levando-a a cata-
clismos e mudanças climáticas. 
Em consequência, para que 
houvesse a purificação neces-
sária do planeta, esse primeiro 
mundo foi destruído pelo fogo.

Assim, com o intuito de ajudar em um novo início e restabelecer o equilíbrio perdido, 
a Mãe Cósmica, manisfestada na Mãe Terra e na Vovó Lua, deu à humanidade um legado 
de amor, perdão e compaixão, resguardado no coração das mulheres. Para isso, treze partes 
do Todo representando as treze lunações de um ciclo solar e atributos de força, beleza, po-
der e mistério do Sagrado Feminino. Cada uma por si só e todas em conjunto, começaram 
a agir para devolver às mulheres a força do amor e o bálsamo do perdão e da compaixão 
que iriam redimir a humanidade. Essa promessa de perfeição e ascensão iria se manifestar 
em um novo mundo de paz e iluminação, quando os filhos da Terra teriam aprendido to-
das as lições e alcançado a sabedoria.

Cada Matriarca detinha no seu coração o conhecimento e a visão e no seu ventre a 
capacidade de gerar os sonhos. Na Terra, elas formaram um conselho chamado “A Casa da 
Tartaruga” e, quando voltaram para o interior da Terra, deixaram em seu lugar treze crâ-
nios de cristal, contendo toda a sabedoria por elas alcançada. Por meio dos laços de sangue 
dos ciclos lunares, as Matriarcas criaram uma Irmandade que une todas as mulheres e visa 
a cura da Terra, começando com a cura das pessoas. 
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Cada uma das Matriarcas detém uma parte da 
verdade representada, simbolicamente, em uma 
das treze ancestrais, as mulheres atuais podem re-
cuperar sua força interior, desenvolver seus dons, 
realizar seus sonhos, compartilhar sua sabedoria e 
trabalhar em conjunto para curar e beneficiar a hu-
manidade e a Mãe Terra.

Somente curando a si mesmas é que as mulheres 
poderão curar os outros e educar melhor as futuras 
gerações, corrigindo, assim, os padrões familiares 
corrompidos. Apenas honrando seus corpos, suas 
mentes e suas necessidades emocionais, as mulhe-
res terão condições de realizar seus sonhos.

Falando suas verdades e agindo com amor, as 
mulheres atuais poderão contribuir para recriar a 
paz e o respeito entre todos os seres, restabelecen-
do, assim, a harmonia e a igualdade originais, bem 
como o equilíbrio na Terra.

1.PRIMEIRA LUNAÇÃO: 
PLENILÚNIO EM CÂNCER LUA DA RENOVAÇÃO 
DA TERRA (SOL EM CAPRICÓRNIO)

“Aquela Que Fala Com Todos os Seres”, a Guardiã do aprendizado da verdade, do tem-
po e das estações. Ela nos ensina nosso parentesco com todos os seres da criação e a neces-
sidade de honrar a verdade de cada ser. respeitando os direitos de todas as formas de vida 
e abrindo o coração. Sua sabedoria esta na sintonia com os ritmos da vida e no uso dos 
quatro elementos para alcançar o equilíbrio. !

Esta Lua convida para um tempo de descanso e renovação. Ela não permite transpa-
recer as emoções, mas sinaliza para interiorizar e descansar. Refletir as ações do passado, 
preparando-se para o futuro. Os nascidos nesta lua devem prevenirem-se para não ficarem 
bloqueados, perfeccionistas e para arrumar tempo para lazer. Ela pede para ser adaptável, 
flexível, prudente, correto na conduta.

Em Câncer, a Lua Cheia, senta-se no seu trono. Câncer é o signo da maternidade, e esta 
fase simboliza trazer ao mundo uma criança saudável. A energia é predominantemente 
feminina, fértil, uma Lua Cheia no auge. Favorece o crescimento dos frutos, vegetais, flores 
ou projetos. A Lua mais indicada para trabalhar as emoções. Nos convida para um tempo 
de descanso e renovação. Para refletir as ações do passado, preparando-se para o futuro. 
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Esta é a posição para um potencial de grande poder, nos ensina a ser fluidos, mas cor-
retos na conduta bem como tão claros, adaptáveis, prudentes e sábios.

Esta Lua Cheia afasta influencias antigas, nutre nossa criança interior, reavalia temas 
antigos, descarta o que não nos serve mais, harmoniza a vida familiar.

2. SEGUNDA LUNAÇÃO:  
PLENILÚNIO EM LEÃO (SOL EM AQUÁRIO)

É a Guardiã da Sabe-
doria, a guardiã das tradi-
ções sagradas e da memória 
planetária. Ela nos ensina a 
encontrar a sabedoria, tor-
nando-nos receptivos aos 
pontos de vista dos outros e 
aprendendo com as experi-
ências alheias. Aceitando a 
verdade e o espaço sagrado 
de cada ser expandimos a 
noção da família planetária 
e reafirmamos nossos laços 
com todos nossos irmãos de 
criação.

Esta lua tem a dádiva de 
fazer o coração ficar leve e 
ser brincalhão . Você pode 
realmente gostar de outras 
pessoas e de você mesmo. 
Ser humanitário. 

Também para a purifi-
cação.. Inspira a aperfeiçoar a comunicação, desenvolver o intelecto a transmitir mensa-
gens de forma gentil e harmoniosa. 

Expande o poder intuitivo traz recordações de vidas passadas . Esta Lua ajuda a desen-
volver habilidades psíquicas e para descobrir o aspecto corajoso e humanitário de nosso 
próprio ser.
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3. TERCEIRA LUNAÇÃO: 
PLENILÚNIO EM VIRGEM LUA 
DAS SEMENTES (SOL EM PEIXES)

E “Aquela Que Avalia a Verdade”, a Guardiã da Justiça que ensina os princípios da Lei 
Divina, a lei da ação e reação, o reconhecimento de nossa força e a aceitação de nossa fra-
queza, mostrando-nos como avaliar as situações com imparcialidade, aceitando a verdade 
sem ferir ninguém. Energia propícia ao plantio de novas sementes em nossa vida, flexibi-
lidade, cura, percepção e aceitação.

Traz a dádiva natural de habilidades curativas e psíquicas. Para aprender sobre sensi-
bilidade profunda e a descobrir o próprio poder natural, sobre os mistérios da vida e a ne-
cessidade de estabelecer um território seguro. Inspira a acessar poderes de fora do mundo 
ordinário, a expandir o dom natural para os mistérios da vida e do Universo.

Esta é também uma Lua de Mistério. Pede mudanças rápidas, e preparação para tem-
pos de crescimento. Intensifica lado inquieto da natureza, aumenta a habilidade para lidar 
com energias próprias. Sua dádiva de pureza ajuda a ter pureza espiritual.

4. QUARTA LUNAÇÃO: 
PLENILÚNIO EM LIBRA LUA  
DAS ARVORES QUE CRESCEM 
(SOL EM ÁRIES)

E “Aquela Que Vê Longe”, a Guardiã dos So-
nhos. Ela nos ensina a usar a força de nossos pen-
samentos e sentimentos para alcançar os resulta-
dos almejados. Ela também nos mostra o valor 
de nossos sonhos e nos guia para usarmos nossa 
habilidade no descobrimento e desenvolvimento 
de nosso potencial pessoal.

Esta lua tem a dádiva da liderança, da clareza 
de visão e adaptabilidade. Para aprender a tempe-
rar as energias de fogo, criar raízes e voar.

Esta Lua convida a encontrar meios de evolução pessoal para si e para os outro. Ensina 
sobre energia, intensidade, destemor. Ensina a canalizar energia, conter emoções e a ser 
pacientes com os outros. A temperar a energia que o fogo dá, para que o fogo interior possa 
trazer calor e luz para tudo o que e entrar em contato.

Energia propícia para renovação e crescimento.
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5. QUINTA LUNAÇÃO
PLENILÚNIO EM ESCORPIÃO LUA DAS FLORES 
E DO RETORNO DOS SAPOS (SOL EM TOURO)

É “Aquela Que Ouve”, a Guardiã do Silêncio. Seu ensinamento é silenciar para ouvir as 
mensagens do nosso interior, da natureza, dos Mestres, do Criador Encontraremos, assim, 
a calma e a paz necessárias para avaliar, ordenar e transformar nossa vida

Esta lua tem a dádiva de poder tornar agradáveis os ambientes, de cada um se auto-
sustentar e sustentar os outros: a estabilidade.

Esta Lua os encorajarão para irem além do plano material a buscar qualquer ilumina-
ção espiritual que puder encontrar.

Ensina sobre perseverança, paciência, estabilidade e praticidade. Inspira a colocar a 
própria casa em ordem, para que possa ter um lugar tranqüilo e de contentamento.

6. SEXTA LUNAÇÃO: 
PLENILÚNIO EM 
SAGITÁRIO LUA 
DOS CAVALOS 
(SOL EM GÊMEOS)

É “A Contadora de His-
tórias” que, por meio de seus 
contos, ensina o relaciona-
mento correto com nossos ir-
mãos de criação, como usar o 
humor para afastar os medos, como equilibrar o sagrado e o profano e preservar a tradição 
oral de nossos ancestrais. A Energia propícia recolhimento e equilíbrio dos instintos, dire-
cionamentos das energias, centramento.

Esta lua traz a dádiva das habilidades de cura se aprender a desenvolve-la. Para adqui-
rir habilidades em qualquer área que queira trabalhar, aprender sobre a própria beleza , 
dos outros e do meio ambiente.

Esta Lua ensina sobre as próprias habilidades, a serem mais sensitivo, mais veloz, e 
apreciar a beleza em todas as suas formas. Revela forças e as fraquezas que vem da energia 
vital.
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7. SÉTIMA LUNAÇÃO: 
PLENILÚNIO EM CAPRICÓRNIO LUA 
DA LUZ FORTE E DA BENÇÃO (SOL EM CÂNCER )

E “Aquela Que Ama Todas 
as Coisas”, a Guardiã do Amor 
Incondicional. Ela ensina o 
amor e a compaixão em todas 
as manifestações da vida. Amar 
o self sem restrições, quebrar 
os padrões impostos de depen-
dências, ajudara nossa criança 
a interior a aceitar e dar amor, 
curando as feridas do passado.

Esta lua tem a dádiva da in-
tuição e inspira a ser amante da 

família. Para aprender sobre a importância das relações e a necessidade de um lar forte.

Esta Lua educa sobre a lei dos relacionamentos e sobre a família. Ela ensina sobre as 
necessidades de dar e receber amor. De seguir as próprias percepções e intuições, para 
aprender sobre o próprio sentido de segurança e encontrar uma direção espiritual que aju-
de a canalizar as energias da vida que sempre fluem através de todos nós.

8. OITAVA LUNAÇÃO: 
PLENILÚNIO EM AQUÁRIO LUA 
DOS FRUTOS MADUROS (SOL EM LEÃO)

E “Aquela Que Cura”, a Guardiã das artes curativas e dos ritos de passagem. Ela mostra 
a humanidade que cada ato da vida e um passo no caminho da cura. Abrindo mão dos 
julgamentos e condicionamentos do passado, seremos capazes de curar o medo do futuro 
e lniciar um novo ciclo por meio de um rito de passagem.

Energia propícia fortalecimento do valor absoluto, interação, iniciar novo ciclo.

Esta lua tem a dádiva de saber demonstrar afeição e de encarar temores. Deve aprender 
que o coração é a fonte de sua força e desenvolver habilidades de liderança.

Esta Lua ensina como a trabalhar o centro do coração, como demonstrar afeição, como 
encarar os medos, e como desenvolver habilidades de liderança. Ajuda a desenvolver a 
coragem e o poder.
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9. NONA LUNAÇÃO: 
PLENILÚNIO EM PEIXES LUA 
DA COLHEITA (SOL EM VIRGEM)

É “A Mulher do Sol Poente”, a Guardiã das gerações futuras. Ela nos ensina a encontrar 
a verdade pessoal, encarando o futuro sem medo e manifestando nossas visões na Terra. 
Somos responsáveis pelas próximas sete gerações e não devemos lhes deixar um legado 
negativo, doentio ou fragmentado.

Esta Lua tem a dádiva de tomar decisões justas, da perseverança e da habilidade para 
analisar . Poderá aprender os conceitos do dever e do trabalho, e adquirir bom senso e 
confiança.

Esta Lua ensina sobre justiça, discriminação, habilidades de raciocínio e análise.

Ensina a equilibrar suas próprias energias espirituais e físicas, dá habilidades para pe-
netrar em regiões secretas do coração e da alma, e despertar a curiosidade

Energia propícia fertilidade, prosperidade, preparação para o futuro.

10. DÉCIMA LUNAÇÃO: 
PLENILÚNIO EM ÁRIES 
LUA DO VÔO (SOL EM 
LIBRA)

E “Aquela Que Tece a Teia”, a Guar-
diã da Força Criativa que nos ensina 
a desenvolver nossas habilidades, des-
truindo as limita,coes, saindo da estag-
nação e materializando nossos sonhos. 
Nossa criatividade e determinada por 
nossa capacidade de sonhar e usar nossa imaginação.

Esta lua, tem a dádiva do equilíbrio e da harmonia, e de como entender as mensagens 
de seu coração, através de sua introspecção e força. Para aprender realmente o que é equi-
líbrio, mesmo que necessite sentir desconforto para fazer isso.

Esta Lua ensina sobre os paradoxos da própria vida, de uma maneira mais direta e 
intensa, pela própria experimentação. Ensina a mostrar a afeição fícsica e como se sentir 
confortável, tanto no Céu como na Terra, e a compreensão dos relacionamentos com gru-
pos. Energia propícia avaliação para o equilibrio e a harmonia, descoberta e a libertação.
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11. DÉCIMA PRIMEIRA LUNAÇÃO: 
PLENILÚNIO EM TOURO LUA ESCURA 
DAS FOLHAS QUE CAEM (SOL EM ESCORPIÃO)

É “Aquela Que Anda Com Firme-
za”, a Mãe da inovação e da perseve-
rança. Ela nos ensina o uso adequado 
da vontade e do poder para modificar 
as circunstancias da vida pela ação 
pessoal, sem depender dos outros para 
agir, afirmando nossa auto-estima e 
auto-suficiência.Esta lua, tem a dádi-
va de inspirar um mensageiro para os 
aspectos espirituais da vida. A adap-
tabilidade e a capacidade de viajar em 
silêncio em lugares de maiores medos.

Para aprender a focalizar as ener-
gias, a ser mais sensível a elas e a desenvolver habilidades de cura .Esta Lua ensina sobre a 
força de transformar o seu mais íntimo ser, trazendo todas as lições que se tenha aprendi-
do. 

Ensina sobre a extensão da própria energia, habilidade para criar mudanças, curiosi-
dade, desejo de verdade, adaptabilidade, paciência, tenacidade, ambição , poder e a deixar 
nossa marca bem penetrante.

12. DÉCIMA SEGUNDA LUNAÇÃO: 
PLENILÚNIO EM GÊMEOS LUA DOS 
DIAS SAGRADOS (SOL EM SAGITÁRIO)

É “Aquela Que Agradece as Dádivas”, que nos ensina a agradecer por tudo que recebe-
mos na vida, abrindo, assim, espaco para a futura abundancia. Não importam quais sejam 
as dificuldades ou desafios que enfrentamos, devemos agradecer por essas oportunidades 
que nos permitem desenvolver e revelar nossa força interior. Como a “Mãe da Abundân-
cia”, ela nos mostra o valor do dar para receber.

Esta Lua inspira a receber e a transmitir conhecimentos ancestrais, para meditar nos 
próprios dons, enxergar a vida com mais clareza. Permita que esta energia do Universo 
venha energizar os seus dons e assim poderá ter acesso, como um aparelho dos grandes 
poderes do Universo.
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Esta Lua convida para um tem-
po de descanso e renovação. Ela 
não permite transparecer as emo-
ções, mas sinaliza para interiori-
zar e descansar. Refletir as ações 
do passado, preparando-se para o 
futuro. Os nascidos nesta lua de-
vem prevenirem-se para não fica-
rem bloqueados, perfeccionistas e 
para arrumar tempo para lazer. Ela 
pede para ser adaptável, flexível, 
prudente, correto na conduta.

Para trabalhar a concentração, 
pois pode gerar dispersão. Para trabalhar a comunicação consigo mesmo, o auto conheci-
mento, buscar o Eu Superior. 

Favorece a comunicação, o bom uso da palavra, energia para adatar-se às mais diversas 
situações. Saber também a hora certa de calar, de ouvir e de falar.

Para curar as más palavras que usamos contra nós mesmo, as limitações que nos im-
pomos através da palavra. Trabalhar as afirmações positivas e curar suas programações 
negativas através delas. Para que façamos um balanço entre aquilo que falamos com aquilo 
que o nosso coração realmente sente. Sabermos honrar os compromissos feitos através da 
nossa palavra, da nossa comunicação.
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13. DÉCIMA TERCEIRA LUNAÇÃO:  
A LUA AZUL

Chama-se Lua Azul a segunda lua cheia num mesmo mês do calendário gregoriano ou 
a Lua Cheia do décimo terceiro ciclo de lunação, fechando o ano solar.

Lua Azul é regida pela Matriarca da 13 Lunação.

Ela é “Aquela Que se Torna a Visão”, a Guardiã de todos os ciclos de transformação, 
a Mãe das Mudanças. Esta Matriarca nos ensina a importância de seguir nosso caminho 
sem nos deixar desviar por ilusões que possam vir a interferir em nossas visões. Cada vez 
que nos transformamos, realizando nossas visões, uma nova pespectiva e compreensão 
se abre, permitindo-nos alcançar outro nível na eterna espiral da evolução do espírito. A 
última visão a ser alcançada é a decisão de simplesmente SER. Sendo tudo e sendo nada, 
eliminamos os rótulos e definições que limitam nossa plenitude.

“Com o surgimento do calendário Juliano, no início do cristianismo, o culto à Lua 
Azul passou a ser reprimido por ser considerado uma exacerbação da simbologia lunar, do 
poder feminino e do culto às Deusas, assuntos perseguidos e proibidos. 

Mesmo assim, permaneceu sua aura romântica e poética e a Lua Azul passou a ser 
associada à crença de que era propícia ao romance e ao encontro de parceiros. Surgiu o ter-
mo inglês blue moon, significando algo muito raro, impossível, dando origem a inúmeras 
músicas e poemas melancólicos ou esperançosos”.
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