


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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DAS COISAS RUINS
O LADO BOM 
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Me perdoem os pes-
simistas, mas eu 
vivo em constan-

te estado de otimismo, e em 
alguns momentos, euforia! 
Não há tempo a perder nem 
desperdiçar com rancores, 
lamentos, vinganças ou te-
orias. Quando uma coisa 
ruim acontece, geralmente 
nos perguntamos porque fo-
mos os premiados, ou, para os mais controladores, por qual razão não foi possível evitar. 
E para isso não há resposta. Para algumas coisas, nem solução. Resta somente a confor-
mação. Mas não é dessas coisas que estou falando.

Coisas ruins mais corriqueiras, mas ainda ruins, que nos aborrecem, nos desiludem, 
entristecem, desapontam e nos tornam descrentes… Ingratidão, traição, aquela rasteira 
inesperada, o tratamento desigual, um esquecimento importante, enfim, coisas ruins.

As coisas em si, não. Mas quem as cometeu, esses são os sujeitos da nossa chateação.

E lá vai o tempo, usado sem qualquer parcimônia, simplesmente para analisar, julgar, 
condenar e jurar volta aos réus dos crimes que cometeram contra nós.

Porque somos assim. Quando fazemos, pedimos desculpas. Quando sofremos, não 
gostamos de perdoar. E quando perdoamos, não esquecemos, arquivamos. E vez por ou-
tra vasculhamos o arquivo para mantê-lo vivo e ativo.

A única coisa que não temos costume de fazer é agra-
decer aos mesmos réus, pelo bem decorrente das coisas 
ruins que nos fizeram. Mas, e se não houver nada de bom? 
Sempre há, decerto. E mais do que isso, o lado bom das 
coisas ruins, geralmente é ótimo.

Poderíamos passar toda uma vida sem aprender nada, 
não fossem as coisas ruins que nos chegam. Elas nos en-
sinam, nos preparam, nos trazem mais sabedoria do que 
qualquer livro ou conselho. Só aprendemos o que é o bem, 
quando entendemos o que é o mal. E então podemos in-
clusive, escolher.

Nosso desvio é focar somente em quem trouxe a coisa 
ruim. E ficar com raiva ou tristeza. Tantas vezes nem vale à pena tamanha carga de ressen-
timento. Cada qual faz o que julga ser melhor, ainda que seja uma coisa ruim.

Ao contrário de buscar razões e penalidades, pode-se tirar o máximo da situação e 
recolher todas os ótimos ensinamentos decorrentes das coisas ruins.
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PROSPERIDADE
Para atrair e manter a prosperidade e o fluxo constante deste ritmo tão dese-

jado na vida, o crescimento sempre em ascensão é preciso:

AFASTAR A TRISTEZA E RESSENTIMENTOS

Isso é diário na nossa vida, existem pessoas que não se importam em te dizer e criar 
situações somente para te ver irritado e triste, este é um ponto fraco que foi desenvol-
vido desde a infância que atrapalha muito, manter a prosperidade, porque está situação 

gerada cria a sua volta uma energia de repelência e atrai mais pessoas que estão na mesma 
energia, e cada vez que vc se irrita e fica triste, mais pessoas a sua volta vão se aproximar 
com a mesma energia, gerando um dia difícil e pesado, quando terminamos o dia, estamos 
estressados e sem resposta e nada resolvido, por isso pedimos ajuda para alguém de con-
fiança para ajudar a analisar os problemas, mas não precisa basta mudar a vibração para 
mudar o que está acontecendo.
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1º - Tudo tem uma resolução, mas precisa ficar mais calmo para ver a solução e tam-
bém receber intuição que abre o nosso olhar sobre o problema e enxergamos a solução.

2º - Nem sempre dinheiro resolve tudo, como queremos nos livrar do problema, ten-
demos a acreditar que como não temos os valores que precisamos, nada dará certo, ledo 
engando, uma boa idéia simples, sempre traz o melhor caminho para se conseguir o que 
precisamos, mas não esquece do padrão , fique bem para conseguir realizar o que se precisa.

3º - Ter um salário fixo nos mantém seguros, isso é uma verdade para vc?  Precisamos 
trabalhar as conquistas, porque coloca para si uma limitação, também limita a prosperi-
dade, e todos sem excessão querem mais ganhos, mas se apegam nos valores fixos e nem 
percebem que estão atrapalhando os ganhos de entrarem.

4º - Ter outras aptidões, é preciso como ter como ganhos extras e principalmente opor-
tunidade de crescimento como profissão, porque a vida traz oportunidades e se faz ne-
cessário ser flexível e não ficar somente em um caminho, ter 2 planos de ganhos sempre 
te ajudam a prosperar e não passar por crises e nem ter tempo de tristeza e medos, e sem 
medo de falar. O medo é o maior vilão de crescimento.

5º - O mais difícil confiar em si, em realizar o caminho para prosperar, acreditar que 
o seu projeto é bom e dá certo e não é porque para outros não deu, que para você não vai 
dar, se vc acreditar e confiar em si, você transmite confiança e outras pessoas se envolvem 
com o seu trabalho, gerando o resultado almejado. 

COMO MUDAR O PADRÃO NEGATIVO? 
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