


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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RITUAL DE PROSPERIDADE 
PARA RESOLVER PROBLEMAS FINANCEIROS

Águas de Ouro
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MATERIAIS NECESSÁRIOS
• Jarra de vidro com água
• Peça de ouro
• Velas
• Taça com água
• Incenso
• Pedras e cristais variados.

Faça um círculo de pedras. Coloque uma jarra de água, com uma peça de ouro dentro, 
caso a pessoa não tenha a peça de ouro, use um cítrino em substituição.

Como se faz: Faz-se um circulo de pedras, pode-se utilizar pedras diversas mescladas 
com cristais. Dentro deste círculo, reverencia-se os quatro elementos. 

CONJURO OU EVOCAÇÃO:
“Água e ouro, ouro e água, deserto é chama, 

deserto  é areia, e embaixo destas está a sabedoria do mundo, 

deserto fogo, deserto frio, deserto rico, assim encanto e uso,

e na minha vida água e ouro não hão de faltar”. 

Depois despede-se a água da 
taça ao término do rito, retira-se a 
jóia  e pode-se usar normalmente. 
A água  do jarro pode ser bebida, 
mas o ideal é guardar a água em 
um borrifador e durante a Lua 
Crescente , passe a água nos pés 
e saia na rua, ande, caminhe , vá 
para o seu trabalho. 

PRECEITOS NECESSÁRIOS  
Sem sexo (um dia), álcool, carne vermelha, açúcar e sal somente no dia, assim como o 

preceito de voz. Este rito pode ser feito para potencializar sua própria prosperidade
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PREPARO ESPIRITUAL ANTES DO RITUAL
Isso é necessário para que você possa vibrar na mesma harmonia que a riqueza. Deixe 

seus pensamentos, emoções e desejos estarem alinhados com a riqueza, com a fonte de 
toda a riqueza.

Confie em si mesmo para conhecer os passos certos a serem dados. A confiança é um 
dos principais pontos para ter sucesso com o Ritual para ganhar dinheiro. Confie no uni-
verso que lhe mostra a maneira mais eficaz e rápida de atingir seu objetivo.

COMO FAZER RITUAL 
Para conseguir atrair dinheiro, você vai precisar se-

guir estes passos. (Dividi em duas partes para facilitar 
seu aprendizado).

Parte 1: primeiro dia
Desenhe com arroz um círculo em uma superfície 

plana. O arroz é símbolo de fartura, prosperidade e es-
timula as vibrações para que nada falte em sua casa;

Coloque cinco moedas douradas no centro do cír-
culo, de qualquer valor, uma a uma, pedindo sucesso, 
fortuna e que a crise se afaste de sua vida;

Coloque um porta vela e acenda 1 velas amarelas, 
uma de cada lado do copo. Sempre dentro do círculo 
de abundância;

Conjuro: “A partir de agora, o dinheiro chegará às minhas mãos com facilidade e abun-
dância para sair dessa crise e ter uma vida tranquila”

Parte 2: dia seguinte
Repita o ritual no dia seguinte, mas com uma moeda a menos, que será enterrada em 

uma pequena sacolinha de qualquer material, mas da cor amarela contendo um punhado 
de arroz no seu interior;

Prossiga a simpatia para ganhar dinheiro dessa forma até que você enterre depois de 
cinco dias, todas as moedas;

A sacolinha depois disso deve ser amarrada com um fio da cor amarela e pendurada 
num lugar reservado em que você passe por ela todos os dias. O melhor lugar é na cozinha.
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