


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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O ECLIPSE TRAZ NOTÍCIAS SOBRE 
GRANDES EVENTOS DA VIDA

Um eclipse pode trazer notícias sobre o nasci-
mento de um bebê, um noivado ou casamento, uma 
promoção ou progressão na carreira, viagens im-
portantes, a assinatura de um contrato comercial ou 
o início do próprio negócio.

Um eclipse também pode trazer a venda, com-
pra ou mudança de uma casa, a aquisição (ou perda) 
de um animal de estimação, cirurgia ou um impor-
tante desenvolvimento da saúde. Pode trazer ainda 
uma formatura da faculdade, ou marcar o início dos 
seus estudos. Eclipses às vezes trazem um divórcio, 
um livro recém-publicado.

Eventos monumentais, reuniões e despedidas, 
ou mudanças em sua carreira também podem ocor-
rer em um eclipse — são datas que normalmente lembramos por muito tempo. Não im-
porta o que aconteça, ficará evidente que o universo está decidido a seguir em frente. 
Eclipses geralmente marcam um grande ponto de virada.

E se nada acontecer com você, isso pode estar acontecendo com amigos e familiares ao 
seu redor, dependendo dos graus precisos dos planetas em seu mapa.

COISAS COMEÇAM E TERMINAM 
NOS ECLIPSES

Durante um período de eclipse, é como se você caminhasse sobre uma ponte velha e 
frágil. Ao atravessar a ponte, ao longo de um precipício muito acidentado e traiçoeiro, você 
provavelmente está se sentindo nervoso.

Ao chegar ao outro lado, a ponte entra em colapso e seus pedaços caem logo atrás do 
seu último passo. 

Mas basta firmar seus dois pés em terreno seguro para que você perceba que poderia 
estar em cima da ponte quando ela caiu e, mais importante, que você nunca mais será capaz 
de voltar para o outro lado.
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Uma vez que passamos por um eclipse, nunca mais podemos voltar à situação anterior, 
pois o universo quer o progresso, e não se você volte aos “bons e velhos tempos”. 

Essa opção lhe será retirada para sempre e a única maneira de lidar com um eclipse é 
andando para a frente.

Se você descobrir mais tarde que não gosta desse novo caminho, pode sempre ter a op-
ção de fazer alterações antecipadamente, mas, novamente, elas devem ser escolhas futuras, 
não aquelas que trazem você de volta ao passado.

As mudanças podem acontecer instantaneamente, mas também podem ocorrer ao lon-
go de um período de meses com cada eclipse sucessivo. Ainda assim, a notícia dessas mu-
danças geralmente é um choque.

O eclipse solar: tende a criar novos começos e novas oportunidades brilhantes. Nor-
malmente, é empolgante, muitas vezes positivo e traz notícias do nada. É sempre impor-
tante observar o “tipo” de conversa que a Lua ou o Sol tem com outros planetas para julgar 
se o eclipse é completamente amigável ou não. Seu próprio mapa natal também terá im-
portância.

CADA SÉRIE DE ECLIPSES 
TRAZ UM TEMA E ESTÃO 
TODOS CONECTADOS

Cada eclipse de uma 
família de signos mantém 
o padrão de que primeiro o 
eclipse apresenta a questão; 
os seguintes continuam fa-
zendo isso até que a ques-
tão seja resolvida. Durante 
o processo, você também 
evolui.

É como se o Universo 
soubesse que não podemos 
processar de uma só vez 

toda a informação e as mudanças que precisamos fazer. Sendo assim, cada um deles trará 
um tipo de desenvolvimento, relacionado ao tema apresentado anteriormente, até que o 
assunto termine dentro de um período de 18 ou 24 meses.
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UM ECLIPSE 
SEMPRE TRAZ 
EVENTOS 
ALEATÓRIOS 
E INESPERADOS

O efeito de um eclipse é acionado por um evento que acontece em outro lugar, e isso 
está completamente fora de seu controle. Entretanto, na hora do eclipse, grandes mudan-
ças virão diretamente à sua porta.

O que queremos dizer com isso é que, às vezes, acidentalmente, você fica sabendo de 
algo que está prestes a acontecer (ou já vem acontecendo há algum tempo). Contudo, se vê 
impossibilitado de impedir ou sequer interferir nesse acontecimento.

Seus esforços podem ser inúteis, pois como se trata de um eclipse, os resultados ten-
dem a ser determinantes. É claro que você deve fazer uma tentativa — mas certifique-se de 
fazer um movimento realmente substancial. Nesse caso, combata fogo com fogo!

Eventos externos ou ações de outros sobre os quais você não sabia de nada — e que 
estavam fora de seu controle — podem criar forças de mudança em grande escala em sua 
própria vida. Como resultado, você pode reavaliar suas suposições, estratégias e o modo 
como conduz determinada situação.

Durante o período do eclipse, você provavelmente terá de elaborar planos rápidos para 
que a mudança esperada realmente seja a que pretende. Espere por eventos grandes ou 
pequenos, mas com a capacidade de mudar tudo.

Apesar de tudo, não importa como a informação chegue até você, ela pode desenca-
dear uma série de eventos que forçará você a ver as coisas sob uma nova luz. Eclipses são 
sempre seus amigos, pois eles estão lá para ajudar a proteger você. Seja sempre grato pela 
verdade.
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ECLIPSES ACELERAM O SENSO DE 
TEMPO E ALTERA SUA AGENDA

Eclipses trazem para mais perto eventos que presumiu estarem a meses ou anos de 
distância. Imagine que você planejava se casar em dois anos. Mas, de repente, seu noivo 
recebe uma proposta de trabalho em outro país.

Para aproveitar a oportunidade, vocês aceitam imediatamente a mudança — e com 
isso os planos para o casamento mudam instantaneamente. Vocês podem resolver se den-
tro de algumas semanas antes da viagem, por exemplo. Há sempre uma sensação de vida 
se movendo muito rapidamente. Às vezes, um evento nos tornará sentimentais na hora do 
eclipse, pois estamos muito cientes da passagem do tempo.

UM ECLIPSE PODE REVELAR O 
CARÁTER DE ALGUÉM

Um eclipse, especialmente um eclipse lunar, irá ajudá-lo a enxergar o verdadeiro cará-
ter de alguém próximo — prepare-se, você pode não gostar do que vê.

É difícil ver as cores verdadeiras de alguém, mas se você está diante delas, seja grato. 
Você pode estar operando no escuro por muito tempo, colocando-se em perigo. Depois de 
saber da verdade, você pode fazer planos apropriados.
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ECLIPSE E 
ANIVERSÁRIO, 
ISSO PODE 
AFETAR SUA 
SAÚDE

É vital que cuide da saúde se um 
eclipse cair dentro de cinco dias do seu aniversário, ou se o eclipse cair quase exata-
mente do lado oposto ao seu aniversário.

Se o seu aniversário, por exemplo, cair em 1º de fevereiro, e o eclipse cair seis meses 
após o seu aniversário, 1º de agosto, ele ainda será significativo, pois estará a 180 graus 
de distância e direcionado diretamente para você, por assim dizer. 

Os eclipses, às vezes, apontam fraquezas subjacentes na saúde que podem ser resol-
vidas rapidamente, para que você possa sentir-se bem novamente em breve.

UMA PESSOA PODE 
SAIR DA SUA VIDA

Um eclipse solar geralmente aponta para um 
homem proeminente em sua vida. Se você for afe-
tado por esse eclipse, é possível que haja o rompi-
mento de um relacionamento com esse homem, ou 

ainda que seu chefe está mudando de empresa, por exemplo. Os astrólogos geralmente 
usam a seguinte ordem de hierarquia ao tentar determinar qual homem pode ser: pai, 
marido, avô, chefe ou sócio / cliente de negócios ou amigo homem.

Já o eclipse lunar geralmente é feminino. Uma amiga pode dizer que ela está se 
mudando ou se casando, e você pode não vê-la com tanta frequência no futuro. Seu re-
lacionamento pode mudar um pouco ou você pode nunca mais pode ver ou falar com 
sua “crush” de novo! A ordem usual que usamos para um eclipse lunar é: mãe, esposa, 
avó, chefe do sexo feminino, cliente ou colega de trabalho ou amiga.
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EVITE ULTIMATOS OU GRANDES 
AÇÕES SOB UM ECLIPSE

Espere a hora cer-
ta e tome uma atitude 
apenas algumas se-
manas após o eclipse, 
numa época em que 
menos estática enche-
rá o ar. É melhor res-
ponder às mensagens 
dos outros, mas não 
iniciá-las. Ou seja, 
melhor ouvir e res-
ponder do que emitir 
anúncios, puxar as-
suntos e dar ultima-
tos.

Aguarde o início 
de novos empreendi-
mentos no momento 
do eclipse. Se você 
precisar assinar um 
contrato, tente adicionar vários dias além da data do eclipse para assinar, quando seu julga-
mento se tornar mais forte e mais nítido.

Os eclipses tendem a levar a verdade à superfície muito rapidamente, como um gêiser 
de água subindo vigorosamente à superfície. Você não pode guardar as coisas por muito 
tempo, mesmo que tenha planejado fazer isso!

Os antigos astrólogos sempre escreveram que, se você agir sob um eclipse, seu plano 
não funcionaria da maneira esperada, e provavelmente não será vantajoso para você. Claro, 
cada eclipse é diferente, e alguns são amigáveis para seus planetas e outros não. É por isso 
que é melhor considerar as ideias dos outros na hora do eclipse, mas não fazer propostas 
ou decisões próprias no momento.

Se você é um gerente ou possui seu próprio negócio, não contrate ninguém no eclipse! 
Dê 10 dias após o eclipse para adicionar alguém à sua equipe.

Um outro ponto: se você tiver que agir no eclipse, faça em um eclipse solar, pois a Lua 
Nova abrirá novas portas e criará novas oportunidades. Se você conhece um astrólogo, 
certifique-se de que o eclipse é amistoso com os planetas natais em seu mapa astral.
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ECLIPSES NO 
MESMO 
ELEMENTO 
DO SEU 
SIGNO SÃO 
FAVORÁVEIS

Eclipses que estão no mesmo ele-
mento (fogo, ar, água ou terra) como 
seu signo solar são geralmente amigáveis e úteis.

Por exemplo, se você é de Peixes (água) e há um eclipse em Escorpião (água), geral-
mente será positivo para você. É claro que quanto mais os graus do eclipse corresponderem 
ao seu Sol, melhor e mais importante será o eclipse para você.

CÂNCER E LEÃO SENTEM OS 
ECLIPSES COM MAIS INTENSIDADE

Os leoninos tendem a 
sentir os eclipses solares 
na Lua Nova com grande 
intensidade porque o Sol é 
o seu governante. Dito de 
outra forma, o Sol é o astro 
regente de Leão.

Do lado oposto, Cân-
cer tende a sentir luas 
cheias e eclipses lunares 
com muita força, já que a 
Lua é o astro regente desse 
signo.
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A MENSAGEM DO ECLIPSE NEM 
SEMPRE VEM NO MESMO DIA

Uma mensagem trazida a você por esse fenômeno geralmente é entregue no mesmo 
dia ou dentro de uma semana da data real do evento — mas nem sempre.

Se nada acontecer nesse período, então observe os acontecimentos exatamente um 
mês antes e um mês depois do eclipse, com 5 dias a mais ou a menos.

VOCÊ PODE SE SENTIR 
MAIS EMOTIVO

Você pode estar se sentindo mais 
emotivo do que o habitual sob um eclipse, 
especialmente se ele for lunar (Lua Cheia).

Seu julgamento pode ser prejudica-
do, ou partes da informação podem es-
tar faltando, então procure ganhar tempo 
para pensar sobre sua decisão ou próxima 
ação. Você pode querer até uma semana 
antes de decidir, mas isso nem sempre é 
possível.

Se alguém vier até você com uma pro-
posta, considere-a com cuidado. Se de-
pois de avaliar cuidadosamente todos os 
aspectos e a proposta lhe agradar, então 
prossiga, mas tente “implorar” por um 
tempo extra.

Mantenha sua agenda leve, porque coisas urgentes geralmente surgem na hora do eclip-
se, e precisam da sua atenção imediata. Como resultado, você pode ver sua vida mudar! 
Obtenha ajuda especializada, se necessário, ou conte com ajudantes em sua vida pessoal.

NÃO SOBRECARREGUE SUA 
AGENDA DURANTE O ECLIPSE
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Não seja rápido demais para dizer que um eclipse foi “bom” ou “ruim”. Todos os eclip-
ses têm um segundo ato.  Ele pode trazer notícias de repente, mas leva semanas para en-
tender seu significado real. Se você estiver sofrendo sob um eclipse, considere que talvez 
essa situação esteja sendo eliminada para que o universo possa fornecer algo melhor. Seja 
paciente e mantenha uma mente aberta.

Se, por exemplo, você perde o emprego durante o eclipse, pode culpar o fenômeno por 
ter lhe tirado o sustento. No entanto, na sabedoria do Universo, lhe foi criada a oportuni-
dade de aproveitar sua experiência e qualificações em algo muito mais interessante e bem 
remunerado. Em breve, um novo emprego deve bater à sua porta com essas especificações.

NÃO SE PRECIPITE. TODO ECLIPSE 
TEM UM “SEGUNDO ATO”

Os eclipses podem mostrar que você é capaz de muito mais do que imaginava. Às 
vezes, eles abrem de repente uma porta, aquela que antes estava fechada e era impos-
sível de entrar. Mesmo se sentir medo, ansiedade ou achar que não será capaz, você é! 
Um eclipse é capaz te fazer sentir orgulho de si mesmo depois de ultrapassar barreiras 
e demonstrar habilidades que você nem sequer sabia que existiam dentro de você.

ECLIPSES PODEM TE AJUDAR 
A FAZER O INIMAGINÁVEL
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LUA NOVA 
EM SAGITÁRIO: 

RESGATE APRENDIZADOS
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Esta lua nos convida a 
resgatar os nossos aprendi-
zados desde a nossa infân-
cia, pois  isso tudo nos mol-
da e traz à tona nossa forma 
de ser e de agir com tudo e 
com todos.  A grande men-
sagem é: “como colocamos 
a mão na massa para ma-
terializar o que queremos, 
mas de uma maneira nova e 
atualizada?”

Sagitário traz muita for-
ça para o elemento fogo. 
Então, água e ar nos ajudam nesse novo ciclo e serão a base do nosso ritual. Precisamos de 
contato com as nossas emoções (água) e de espaço para nossas idéias (ar). 

Este movimento vem potencializado por um grande evento astrológico que acontece 
dia 20/12, que é a conjunção Júpiter-Saturno em Aquário. Este raro fenômeno nos in-
fluenciará nos próximos 20 anos e a entrada desses 2 planetas em Aquário marca o início 
de uma grande transformação da nossa percepção e conscientização coletiva. 

A questão aqui nesse aparente emaranhado de relacionamentos é: qual parte deste 
todo eu sou e que parte desse todo eu movimento? O que está ao meu alcance? O que eu 
preciso transmutar em mim para agir nesse novo movimento? 

Lembra que tudo é um relacionamento? Então… é chegada a hora de percebermos 
nossas idealizações e como compartilhamos o que somos e tudo que tocamos dentro des-
sa esfera mais consciente do coletivo. Isto é, a lua nova convida a refletir sobre esse EU 
que compartilha com o TODO e, a medida que a lua cresce, fica mais claro onde colocar 
a mão na massa e fazer acontecer.  

Em resumo, se pensamos em uma rede fica mais fácil compreender: o ponto indivi-
dual que interfere e troca com o todo e o todo que interfere no individual. Uma grande 
dança de relacionamentos infinitos a partir das revisões de nós mesmos que transbordam 
no olhar coletivo. 

LUA NOVA 
EM SAGITÁRIO: 

RESGATE APRENDIZADOS
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RITUAL DE LUA NOVA 
EM SAGITÁRIO (04/12)

O ritual dessa lua nova pode durar apenas um dia ou você pode deixar tudo preparado 
para que ele dure a semana toda, até a grande conjunção.

Você vai precisar de:

• 3 potes de vidro 
• Água
• Incenso, pena ou leque (Representando o elemento ar)
• Vela Laranja
• Papel e caneta

COMO FAZER SEU RITUAL 
DE LUA NOVA EM SAGITÁRIO:

1. Antes de tudo, coloque em um dos 
potes a água, em outro o incenso ou ele-
mento representando o ar e, no terceiro, a 
vela, para ser usada ao final do ritual.

2.  Na lua nova ou ao longo da semana 
entre lua nova e a grande conjunção, você 
vai se perguntar: 

O que eu quero/tenho para comparti-
lhar com o mundo? 

Quais são minhas ideias, sonhos e pro-
jetos que fazem parte dessa construção co-
letiva? 

3. Anote cada um dessas ideias e co-
loque no potinho do Ar. Dessa forma, a 
cada ideia, você escreve um novo papelzi-
nho. Então, vá colocado, abrindo espaço, 
deixando suas ideias fluírem e terem seu 
lugar. 

4. No dia do seu ritual (no dia 20/12), você vai acender sua vela e começar a revisitar 
suas ideias escritas – e agora, a cada um delas você vai fazer uma escolha: elas são ideias que 
de fato eu quero levar para o mundo ou não fazem parte desse meu eu que se relaciona com 
o futuro mas que pertencem ao passado? 
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5. Se for uma ideia para o futuro: coloque sua intenção de que ela se manifeste e ponha 
dentro do potinho de água para que este pensar seja integrado às suas emoções se torne 
parte de você. 

6. Mas, se for uma ideia que não parece mais fazer sentido, algo que precisa ser trans-
mutado, queime no fogo e se despeça dela. Assim, abra espaço para o que realmente você 
quer levar.

7. Por fim, tome seu tempo. Afinal, é um momento astrológico especial! Quando ter-
minar, pegue seu potinho das águas e coloque na Terra (pode ser um vaso ou jardim), 
pedindo à força da Terra que traga materialidade para este pensar, que se tornou sentir e 
que se torna algo concreto. 

8. Então, com muito amor e devoção semeie a si mesmo neste rito. E se prepare para 
ser este novo SER que se relaciona com o todo!
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