


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 6 - MERKABA

A MERKABA é uma geometria tridimensional formada por duas 
pirâmides tetraedro sobrepostas em direção oposta que giram em senti-
dos contrários. 

A palavra merkaba é formada por 3 palavras egípcias, MER se refere 
a 2 campos de luz equivalentes que se movem em direções opostas, KA 
se refere ao espírito individual, BA se refere a interpretação da realidade 
individual. 

A merkaba é a geometria responsável por conectar as dimensões e 
criar a realidade no espaço-tempo. Esta geometria está no centro energé-
tico do planeta Terra, no centro energético do corpo humano. 

A merkaba se encaixa perfeitamente dentro do cubo que expressa o 
espaço-tempo. 
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VECTOR EQUILIBRIUM
O vector equilibrium é uma geometria que pode ser representada por 

4 hexágonos.  Esta geometria se assemelha com a forma representada da 
massa atômica do átomo e está relacionada com a energia de ponto zero. 

O núcleo do átomo se organiza de forma semelhante ao vector equili-
brium. Segundo o físico Nassim Haramein, a geometria do vácuo é uma 
matriz de 64 tetraedros.  Essa geometria é a combinação da merkaba (for-
ça de expansão) com o vector equilibrium (força de contração). 
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GRAUS E SEGUNDOS 

O grau é originário da Babilônia. Para estabelecerem o grau, os babilônios dividiram o 
círculo em 360 partes iguais, pois seu sistema de numeração era de base sessenta ou sexa-
gesimal e porque era a quantidade aproximada de dias do ano. 

Cada um das 360 divisões do círculo corresponde a 1 grau: 

1 volta = 360 graus  1/2 volta = 180 graus (ângulo raso) 

1/3 volta = 120 graus  1/4 volta = 90 graus (ângulo reto) 

Outra herança dos babilônios é a divisão das horas e dos minutos em segundos: 

1 hora = 60 minutos   1 minuto = 60 segundos 

1 hora = 3600 segundos 

O número 36 é múltiplo do número 9, assim como 360 e 3600. A soma dos algarismos 
numéricos exceto o 9 resulta no número 36, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36. 

O número 9 controla o campo de fluxo na matemática do vortex.
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ARQUÉTIPO DOS NÚMEROS 
O NÚMERO 0 representa o tudo não manifestado. 

O NÚMERO 1 representa a unidade de toda a manifestação. 

O NÚMERO 2 representa o positivo e negativo, o equilíbrio da manifestação. 

O NÚMERO 3 representa os aspectos de si mesmo, a partir do número 3 se 
manifesta o triângulo, o quadrado e o pentágono. 

O NÚMERO 4 representa a manifestação da matéria, através dos 4 elementos 
naturais. 

O NÚMERO 5, a consciência, o quinto elemento expressado pelo pentagrama. 

O NÚMERO 6, a transformação da consciência e união do espírito e da matéria. 

O NÚMERO 7, a expressão da transformação da consciência. 

O NÚMERO 8, a eternidade, representado por 2 quadrados entrelaçados. 

O NÚMERO 9, a manifestação perfeita da consciência. 

O NÚMERO 10, o encontro dos números 0 e 1, a realização do plano universal 
representada pela tetractys. 1
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MERKABA PARA CURA E EQUILÍBRIO

Os benefícios de usar a Merkaba 
(em joias e amuletos, por exemplo) são 
muito.

É uma ferramenta de cura e prote-
ção poderosa. Utilizando a antiga téc-
nica de respiração do Prana (Pranaya-
ma), somos capazes de restaurar o fluxo 
do Prana através da glândula pineal no 
centro do cérebro. 

Esse uso revivido de nossa glândula, 
que está virtualmente adormecida por 
13.000 anos, permite o uso intensifica-
do de nossas habilidades de percepção 
telepática e extra-sensorial.

A Merkaba equilibra e revive as ati-
vidades entre os dois lados do nosso cérebro. Esse treinamento fortalece nossas sensibi-
lidades e habilidades mentais (neste momento, usamos apenas 5-10% do nosso cérebro). 

A Merkaba nos ajuda em 
nosso crescimento espiritual. 
Ela nos conecta com nosso eu 
superior (ou seja, nós mesmos 
em um nível superior de cons-
ciência).

 A Merkaba nos permite 
sentir o amor incondicional, a 
prática da Kundalini (abertura 
do coração), curando assim a 
nós mesmos e aos outros. Isso 
nos dá a possibilidade de criar 
qualquer tipo de realidade har-
moniosa que desejamos. A 
Merkabah pode ser “programa-

da” para fazer qualquer coisa (a única desvantagem é nossa própria crença e imaginação).

Cada um dos nossas Merkaba está em constante conexão com a Fonte, então sua ma-
triz criativa permite que você combine a intenção da alma com a centelha da energia da 
fonte para criar qualquer realidade que você escolher. 
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Como os cristais, ele é programado por meio da meditação e das intenções, desde que 
esteja girando ativamente, o que é feito por meio de exercícios respiratórios e instruindo as 
intenções.  Somente você controla sua Merkaba, nenhum outro humano pode fazer isso, 
embora os curadores possam ajudar com a respiração para apoiar seu trabalho.

A programação ativa é muito yang em energia, específica da tarefa, detalhada e pro-
ativa; se houver energia negativa emanando de outra pessoa, você pode programar sua 
merkaba para desviá-la.  Se você deseja um trabalho ou relacionamento específico, sua 
merkaba pode chegar na matriz energética e ajudar a co-criar para criar essa realidade. 

A padronização feminina reativa é mais reativa, então tente criar uma afirmação como; 
“Merkaba I programá-lo para fluir com facilidade nesta realidade física e ver que todas as 
minhas necessidades e desejos são atendidos para o bem maior de todos os envolvidos.” re 
aceitação da sincronicidade.
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MEDITAÇÃO COM A MERKABA

Sente-se ou deite-se, feche os olhos e acalme a mente.

Primeiro, vamos ver os tetraedros que cercam seu corpo: a pirâmide masculina apon-
ta para cima e começa nos joelhos, estendendo-se vários metros acima de sua cabeça. A 
pirâmide feminina se estende para baixo de seus ombros e atinge vários metros abaixo de 
seus próprios pés. 

Suas pirâmides estão girando? Vamos ativá-los agora para que cada pirâmide gire em 
uma direção diferente - a pirâmide masculina gira da esquerda para a direita ao redor do 
seu corpo, e a pirâmide feminina gira da direita para a esquerda ao redor do seu corpo. 
Juntos, eles energizam seus meridianos mais plenamente. 

Conforme eles giram, veja-os criar um campo de luz ao redor do seu corpo, crescendo 
cada vez mais em uma forma de pires expandida pela força centrífuga da merkaba.

Inspire e expire, inspire e expire, em um padrão circular que alimenta ainda mais sua 
Merkaba.

Agora pense em como você, pessoalmente, gostaria de padronizar sua merkaba. Como 
você colocará seu computador pessoal para trabalhar para você? 
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Dedique algum tempo para focalizar sua atenção no assunto e estabeleça sua intenção 
com sua merkaba agora. 

Saiba que tudo o que você pretendeu, sua merkaba agora está trabalhando nisso com-
pletamente, sem desvio de falha.

Fique em uma posição confortável, sentado ou deitado, feche os olhos e deixe sua 
mente saber que você está pronto para programar seu Merkaba.

Visualize os tetraedros envolvendo seu corpo; macho apontando para cima começan-
do em seus joelhos, estendendo-se vários metros acima de sua cabeça e a pirâmide femi-
nina estendendo-se de seus ombros até abaixo de seus pés. Veja suas pirâmides girando.

Visualize um campo de luz ao redor de seu corpo, expandindo-se cada vez mais em 
uma forma semelhante a um pires. Inspire profunda e lentamente, e expire.

Agora concentre a atenção no que você deseja, defina suas intenções, sua Merkaba 
trabalhará em sua visão sem qualquer desvio. ESTÁ FEITO!
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