


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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Na criação dos mundos as 22 chaves nos mostram o caminho, em que também 
se reflete uma parte da história da criação do mundo, as chaves revelam como 
do caos primitivo surgiram dois princípios primordiais polares, o masculino 

criativo e o feminino receptivo que têm de se unir outra vez (1 + 2 = 3) para movimentar 
a Criação (chave das forças primitivas da natureza, da fertilidade e do constante nasci-
mento do novo).

Foi assim que surgiu o universo organizado, com suas 4 direções, os 4 ventos, os 4 
elementos e as 4 estações do ano (representados pela 4ª chave, o princípio organizador). 
A criação é coroada com a chave 5), que reconhece o próprio significado do mundo 
visível e profundos mistérios ocultos . 5ª Chave, sendo o número 5 a quintessência e o 
significado secreto e o caminho que devemos conhecer até compreendermos os 22 ca-
minhos, 22 possibilidades e 22 chaves da Criação.
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Os 4 Elementos nos ensinam as habilidades téc-
nicas, o conhecimento preparatório para a jornada. 
Também é necessário entender que a descoberta 
dos objetivos supeiores não ocorre quando olha-
mos apenas para o alto, mas quando captamos o 
que vem do alto e direcionamos para o mundo ma-
terial , o palco onde a cena toda acontece.

Se a vontade humana foi coroada pela Vontade 
Divina vemos acontecer aquilo que chamamos de 
Milagre. Momento de comprometer-se de busca e 
de trabalho intenso que pode gerar desgastes.

1 – Chave 4 Elementos

Enquanto o conhecimento do mundo é adqui-
rido objetivo é adquirido, um outro tipo de conhe-
cimento, mais intenso vai sendo gerado.

A semente dos 4 Elementos encontra o solo da 
Luz Divina.

É necessário aprender a ser discreto. Aqui ocor-
re o encontro com o Poder Feminino. A Luz Divina 
é uma mulher perfeita que se conectou com a ver-
dadeira fonte de poder, que é interna.

Momento de discernimento e bom senso.

2 – Chave da Luz Divina
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Se a semente encontra solo propício, ela germi-
na e vemos os resultados. A Criatividade diferencia-
se da Luz Divina por não ser perfeita, entretanto, é 
uma mulher real, não idealizada.

Momento de otimismo e deleite, de não se dei-
xar perturbar, aceitar as limitações da condição hu-
mana e colher os primeiros frutos da jornada.

3 – Chave Criativa

O que foi conquistado traz o poder . Os recur-
sos precisam ser organizados, ainda há muito por 
fazer.

E a idéia de poder precisa ser elaborada para 
que não se torne tirania.

Se o poder for entendido como capacidade de 
realização. Diferente de autoristarismo e hierarquia, 
é possível caminhar despreocupadamente,pois o 
sucesso estará garantido.

Momento de estabilidade, continuidade e luta 
por melhorias.

4 – Chave do Poder
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A Fé é um recurso a serviço do crescimento in-
terior e acontece quando temos claro o propósito 
espiritual mais elevado da jornada.

Quando ouvimos nossa voz interior e permiti-
mos a intervenção espiritual do nosso Eu Superior 
não corremos o risco de nos perder no Caminho.

O rigor assegura a continuidade da jornada.

Momento de disciplina e aprendizado.

5 – Chave da Fé

Manter o centro diante de tantas caminhos apa-
rentemente opostos é o próximo desafio.

Na Chave das Escolhas não perdemos a inspi-
ração divina adquirida nas cartas anteriores mas 
precisamos aprender a assumir as consequências de 
nossas escolhas, pela falta de maturidade em assu-
mir que o que acontece em suas vidas é resultado de 
decisões passadas,achamos que é possível não fazer 
nenhuma escolha.

Viver em cima do muro, mas permanecer em 
cima do muro também é uma escolha – e com as 
piores consequências possíveis. Momento de se res-
ponsabilizar e de compreender a Liberdade como 
condição na qual o amor se realiza.

6 – Chave das Escolhas
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Ao nos responsabilizarmos pelos nossos cami-
nhos e personalidade nos tornamos senhores de 
nós mesmos.

A personalidade orienta pelos desígnos do Eu 
Superior caminha seguramente conquistando aos 
poucos os tesouros da jornada.

Momento de Triunfo.

7 – Chave dos Caminhos
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