


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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GEOMETRIA SAGRADA- AULA 4 - Grades de Cristal

Os cristais são estruturas organizadas que difundem e potenciali-
zam a luz. Em suas formações, encontramos diversas formas geomé-
tricas, com estruturas internas diferentes e imutáveis.

Eles interagem com a Geometria Sagrada do Universo, manifesta-
da em nós mesmos, além de terem compostos químicos semelhantes 
ao ser humano, sendo ideais para nossa cura interna e de nossos am-
bientes, restabelecendo o equilíbrio em diversos setores da nossa vida. 
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Uma das formas mais comuns do uso dos cristais para manifestação de algo 
é por meio das mandalas de cristais, que são conhecidas como Grades de Cristal.

A palavra “mandala” significa círculo e representa o movimento constante de 
ligação do homem com o Universo. Criar uma mandala é manifestar uma forma 
geométrica ou símbolo que irá trabalhar e movimentar os mecanismos energéticos 
para que um desejo se torne realidade.

As mandalas cristalinas podem ser criadas para diversas finalidades, como 
proteção, amor, cura e prosperidade. 

Elas contam com a energia dos cristais nelas trabalhados e ampliam e intensifi-
cam a intenção de quem as criou para que se manifeste no plano físico, se tornando 
realidade.
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Para começar a trabalhar com as mandalas é necessário trabalhar a criatividade 
na criação das formas. Vamos começar com os símbolos Pentagrama, Hexagrama e 
Planetas.

Separe os cristais de acordo com a intenção, faça a devida limpeza e energização. 
O local onde a mandala ficará vibrando também deve ser limpo física e energetica-
mente.

 Posicione os cristais da forma que preferir - uma dica é montar em formato cícli-
co e alinhado uns com os outros.

Após montar a mandala, use a mão dominante (a mão que escreve), aponte e ative 
mentalmente a mandala expressando toda sua intenção.
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Grades de Cristal 
para diversos fins:

PROTEÇÃO: 

Coloque a Turmalina Negra no centro como o principal cristal 
de proteção e absorção de energias negativas. 

Contorne a mandala com Hematitas e Ônix, criando um escudo 
de proteção. Deixe-a próxima à entrada da casa.

Cristais: Ônix, Turmalina Negra e Hematita.
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SAÚDE: 

Coloque a Malaquita no centro da mandala para manifestar 
uma cura profunda e posicione os demais cristais ao redor 

na quantidade que puder. 
Pode ser deixada próxima da pessoa que necessita 

de cura ou em um altar pessoal.

Cristais: Quartzo Verde, Quartzo Branco e Malaquita.
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HARMONIA: 

Posicione o coração de Quartzo rosa ao centro e os 
demais cristais, na quantidade desejada, intercalados ao redor. 

Deixe no ambiente que precisa ser harmonizado ou no quarto do casal.

Cristais: Quartzo Rosa em formato de coração, Quartzo Branco, 
Ametista, + 6 velas de acordo com a cor do Planeta.
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ATRAÇÃO E PAIXÃO: 

No centro, posicione a Magnetita para que funcione 
como um imã e atraia uma paixão. Disponha ao redor a 

Granada e Jaspe Vermelho, para trabalharem 
a sexualidade e o poder pessoal.

Cristais: Magnetita, Granada e Jaspe Vermelho.
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PROSPERIDADE:

A Pirita deve ser posicionada no centro e os 
demais cristais ao redor para atraírem prosperidade, 

abundância e riqueza. Deixe essa mandala no canto esquerdo 
uperior da sala - considerando pelo Feng Shui como o canto 

da prosperidade -, ou no ambiente que desejar.

Cristais: Pirita, Citrino e Pedra do Sol.
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Dicas importantes

As mandalas podem ser criadas em cima de testemunhos, fotos, 
pedidos escritos a lápis, gráficos da Radiestesia.

Podem ser ativadas com o uso do pêndulo para quem domina esta 
ferramenta;

As pontas de Quartzo Branco, chamadas de cristais laser, poten-
cializam as mandalas expandindo ainda mais sua energia. Arrume-as 
ao redor da mandala com as pontas para fora, irradiando energia;
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Observar as fases da Lua é uma boa dica 
para o trabalho com mandalas. 
NOVA: novos projetos e oportunidades; 

CRESCENTE: prosperidade e abundância; 

CHEIA: poder pessoal, amor e paixão; 

MINGUANTE: limpeza e proteção;
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Podem ser usados cristais rolados ou brutos para montagem das 
mandalas e o numero de cristais mínimo é três, podendo ser adiciona-
dos muito mais, desde que estejam de acordo com a intenção;

Para quem conhece a Numerologia, ela também pode ser traba-
lhada, montando a mandala de acordo com a vibração dos números. 
Para quem domina a Astrologia, as mandalas podem ser montadas de 
acordo com os trânsitos planetários;

Para enfeitar e potencializar as mandalas podem ser adicionadas 
flores e ervas seca e/ou velas ao redor de acordo com a intenção;

O tempo que a mandala deve permanecer é intuitivo. Normalmen-
te, o indicado é que fique pelo menos um ciclo lunar - 28 dias.
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