


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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Centrados no nosso Eu Superior, deixamos de 
julgar nossas experiências como boas ou ruins. En-
tendemos que tudo o que nos acontece é para nosso 
crescimento. Para nos mantermos centrados e ao 
mesmo superarmos os desafios, precisamos segurar 
a espada do discernimento e a balança da Pondera-
ção.

Momento de austeridade, integridade e impar-
cialidade.

8 – Chave da Justiça

Uma habilidade esquecidade nos dias de hoje é 
olhar atentamente uma situação de todos os lados. 
Após aprendermos a lição da Justiça, é possível se 
dedicar ao estudo, à observação silenciosa , à cla-
rificação das idéias obscurecidas pelo turbilhão de 
pensamentos e imagens mentais, que caracterizava 
o estado anterior. 

Esse é o momento de quietude espiritual, reve-
lação e prudência.

9 – Chave da 
       Luz do Caminho
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Nesta chave aprendemos a aceitar aquilo que 
não pode ser mudado. Existem coisas que não po-
dem ser evitadas porque são consequências de es-
colhas anteriores mas que nos servem de objeto 
de estudo para aprendermos a fazer escolhas mais 
acertadas no presente que moldarão o nosso futuro. 
Entretanto absolutamente nada é continuo. A im-
permanência caracteriza o mundo material.

Momento no qual o êxito depende da aceitação.

10 – Chave Roda da Vida

Aprendemos que tudo é energia, e o que cha-
mamos de mal, é só uma frequência fora da sinto-
nia adequada. Uma energia aparentemente ruim, se 
estivesse no lugar certo produziria resultados bons. 

Assim ao dominar a frequência de nossas pró-
prias vibrações, podemos produzir sucesso ou fra-
casso.

Momento de colocar a sabedoria acima da visão 
fragmentada, parcial, de mobilizar a coragem e do-
minar as crenças negativas, medo , raiva, mágoa e 
tudo aquilo que nos impede de caminho.

11 – Chave das Energias
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Chegamos a um ponto em que descobrimos 
muitos talentos e habilidades, que podem ser usa-
dos para nos aproximarmos de nossas próprias ver-
dades ou para servir aos interesses alheios, corren-
do o risco de nos sacrificarmos por tiranos, deixar 
de lado nosso próprio caminho para apoiar interes-
ses escusos e mesquinhos de outras pessoas. 

Essa é a questão. O sacrifício é necessário mas 
se sacrificar pelo quê? Qual é o preço a ser pago 
quando deixamos nossos sonhos de lado? De que 
forma cedemos às pressões do grupo no qual esta-
mos inseridos? Quando é necessário ceder e quan-
do é necessário nos mantermos firmes em nossas 
próprias verdades? Momento de se questionar e de 
estabelecer prioridades.

12 – Chave dos Talentos

No momento é necessário transformar o aspec-
to externo da situação mas não a sua essência. A 
essência é imutável, é o centro imóvel da Chave das 
Escolhas, e corresponde ao nosso propósito espi-
ritual, à  missão de nossa alma. Se está realmente 
conectado à sua verdade, o meio será transformado 
naturalmente para se sintonizar aos seus ideais mais 
elevados. 

Aquilo que é supérfluo deixará de existir ou as 
pessoas frívolas naturalmente se afastarão. Se não 
há conexão com essa verdade o Universo sinalizará 
de alguma forma a necessidade de renovação. Mo-
mento de abandonar aquilo que não tem mais utili-
dade ou significado.

13 – Chave Fim de Ciclo
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