


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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A HISTÓRIA 
DA FLOR 
DA VIDA

Presente em diversas religiões 
e doutrinas, a origem dessa impor-
tante forma da geometria sagra-
da remonta a cerca de 10 mil anos 
atrás, no Egito, onde foi encontrada 
no Templo de Osíris.

Detalhe no teto da Igreja Ortodoxa Grega Hagia Triada 
(traduzida como Santíssima Trindade) em Istambul.

Para os egípcios, toda a criação 
divina parte de uma unidade con-
ceitual, o Olho de Hórus. A partir 
dele, surge a flor da vida, que dá 
origem a todo o universo.

Essa figura geométrica foi en-
contrada também em diferentes 
cantos do planeta, com significa-
dos diversos, como em templos 
indianos, na Cidade Proibida na 
China e em sinagogas de Israel. 

Diferentes religiões e doutri-
nas utilizam a flor da vida em seus 
ensinamentos, aparecendo forte-
mente em conexões simbólicas do 
Cristianismo.
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Leonardo da Vinci, exímio observador da natureza e de seus ciclos, foi um gran-
de admirador e estudioso da flor da vida. Utilizando princípios da matemática e da 
geometria, o pesquisador desejava desvendar os padrões existentes nos fenômenos 
naturais, e muitas de suas obras apresentavam o formato desse padrão geométrico.
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A flor da vida é, portanto, esse símbolo da geometria sagrada carregado de significado, 
e que revela que todo o universo está interligado em espiral, definido por um único prin-
cípio do ciclo da vida. Ela nos permite compreender e admirar toda a origem da criação 
do mundo.

A Flor da Vida é um símbolo da geometria sagrada formada somente por círculos ou 
esferas. Este símbolo representa a manifestação da vida. 

Tudo o que se manifesta no universo se forma através da Flor da Vida. 

A semente da vida, o ovo da vida, o fruto da vida e a árvore da vida, são alguns símbo-
los contidos na Flor da Vida.
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A Árvore da Vida é um sistema cabalístico hierárquico em 
forma de árvore, que é dividida em dez partes, ou dez frutos.
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SÍMBOLOS SAGRADOS

A TRIQUETRA é um símbolo 
formado por 3 círculos entrelaçados. 
Para algumas culturas este símbolo 

representa a vida, morte e 
renascimento.

O TRISQUEL celta representa a 
perfeição, a divindade e o equilíbrio 

entre as forças do universo. 
Considerado pelos druidas 

um símbolo mágico.

O CHOKUREI é um 
símbolo sagrado do 

reiki, sendo o primeiro 
símbolo do reiki usui 

tibetano. Utilizado 
para concentrar energia. 
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O SÍMBOLO DO INFINITO tem origem 
na civilização de Atlântida. Este símbolo 
era formado pela manipulação da energia viril.
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O ANKH é um instrumento 
egípcio utilizado para 
modular frequências. 

Como símbolo 
representa a vida. 

O OCTAGRAMA
é formado por dois 
quadrados sobrepostos. 

Representa o mundo 
etérico e físico, positivo 
e negativo e os 4 reinos 
elementais. 
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