


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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CORDÕES E PULSEIRAS: 
Devido ao grande número de pedras, os cordões têm a faculdade de gerar um campo 

de energia especialmente vibrante. 

Não só aumentam o bom humor, mas também penetram de maneira constante, vi-
gorosa e altamente curativa no organismo. Temos maior compreensão para com o nosso 
próximo, sem, no entanto, deixar de ver as nossas próprias necessidades. 

Além disso, os cordões de pedras emanam alto grau de intuição e ativam todas as 
defesas do organismo.   São fiéis companheiros que não só provocam forças preventivas e 
curativas como têm qualidades rejuvenescedoras devido ao seu alto grau de energia. 

PINGENTES: 
Os pingentes têm efeitos 

semelhantes aos das pedras 
roladas, e distribuam sua 
energia de maneira uniforme 
e constante ao seu redor. 

Por isso, não são apenas 
jóias, mas também pedras de 
cura muito ativas, já que po-
dem ser usadas sobre o corpo 
durante todo o dia. 
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VECTOR EQUILIBRIUM

DRUSAS DE CRISTAIS E AMETISTA: 
As energias vibrantes de uma drusa se assemelham a um poço da juventude, onde é 

possível buscar a energia que nos falta. 

Se colocarmos as mãos dentro de uma Drusa de Ametista, ou acima de uma drusa de 
Cristal, por exemplo, sentiremos um forte aquecimento ou resfriamento da pele. 

As pessoas sensíveis chegam a ficar arrepiadas. São ótimas para a convalescença e a 
prevenção de um grande número de doenças. 

O nosso organismo, espírito e alma, tornam-se mais harmoniosos devido à energia 
existente no interior das drusas. 
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CRISTAIS E 
PEDRAS BRUTAS 
EM GERAL: 

Grupos de cristais e 
pedras brutas têm efeitos 
energizantes sobre o corpo 
e, colocadas num recinto, 
animam toda a aura ao seu 
redor. 

Filtram influências ne-
gativas e por isso servem 
como pedras básicas de 
cura e meditação. 

PONTAS DE CRISTAL: 
As pontas de cristal concentram energia pura. Para purificar o corpo ou retirar algo ne-

gativo de dentro dele, basta colocá-las sobre o local do corpo em questão. virando a ponta 
do cristal em direção contrária a do corpo.  Para trazer calma e equilíbrio para dentro do 
corpo, basta virar a ponta em direção ao mesmo. 
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ESFERAS: 
As esferas tornam muito maior a 

energia das pedras. Elas irradiam ener-
gia para todos os lados e, por isso, são 
especialmente indicadas para serem 
colocadas em casa ou no local de tra-
balho. 

Com ajuda das esferas, é possível 
influenciar toda a aura de maneira po-
sitiva, já que as vibrações penetram to-
dos os sentidos com a mesma energia. 

MASSAGEADORES: 
Massageadores são pedras com pon-

ta de formato longilíneo ou com as áreas 
laterais polidas.  A lapidação faz com que 
toda a energia da pedra se concentre nela. 
A energia se transmite pelo contato com a 
pele. 

Os massageadores são utilizados para 
massagear a pele e para o tratamento dos 
órgãos localizados sob a mesma. 

OBELISCOS: 
Os obeliscos irra-

diam sua energia para 
todos os lados e têm 
efeitos semelhantes às 
esferas. 

Exercem influên-
cia positiva sobre o seu 
meio e são muito úteis 
na cura dos ferimentos 
da Aura. 

A corrente energética é harmoniosa e tem efeito purificador sobre o espírito e o corpo. 
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PIRÂMIDES: 
As pirâmides são especial-

mente úteis para serem coloca-
das sobre locais enfermos ou do-
loridos do corpo. 

Elas concentram a energia e 
toda a força da pedra e as repas-
sam para baixo. 

Emitem energia de ondas 
curtas e têm efeito lenitivo e 
curativo. 

ANÉIS DE PEDRAS: 
Os anéis de pedras têm tradição milenar. 

Sua energia penetra em círculos ao redor dos 
dedos e protege de influências negativas. 

PEDRAS ROLADAS: 
Pedras roladas são muito úteis 

para serem colocadas sobre o corpo 
(equilíbrio dos chacras) e para o uso 
diário no bolso, como pedra de cura 
e da sorte. 

Suas energias vibratórias são altas 
e penetram forte e profundamente 
em nós.  Durante o dia. nos abaste-
cem constantemente com alto grau 
de energia curativa. proteção e intui-
ção. 
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O conhecimento da importância das cores pode ser de grande utilidade para quem 
quiser utilizar as suas Pedras de Cura de maneira correta, a Cromoterapia, que busca a 
cura através das cores e o uso de roupas coloridas, expressando o nosso estado emocional 
e saúde física. 

O QUE AS CORES PROVOCAM
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AMARELO: 
Efeitos dos minerais amarelos: 
Animação - alegria de viver - alegre - 

cheio de esperança - ativo - aberto. 

Geral: Cor da criatividade, da inteli-
gência e da razão. Com o amarelo, tudo é 
fácil, leve, alegre, ágil, aconchegante e le-
vemente provocante. Esta cor irradia calor 
uniforme e transmite sensação de tranqüi-
lidade e alegria de viver, facilitando a aproximação de pessoas desconhecidas. Ajuda-nos 
a superar inibições e medos. 

AZUL-CLARO: 
Efeitos dos minerais azul-claro: 
Sentimento de liberdade sem limi-

tes - iniciativa. 

Geral: Inspira desejo de variedade 
e aventura, fomenta a vontade de liber-
dade e iniciativa, abre o nosso horizon-
te e une a nossa alma ao infinito do céu. 

AZUL-ESCURO: 
Efeitos dos minerais azul-escuro: 
Sentimento de fidelidade - con-

fiança - calma - tranqüilidade - orga-
nização. 

Geral: Cor do espírito, da matu-
ridade e confiabilidade, autoridade, 
calma e paz, atua relaxando, acal-
mando e hipnotizando. Esta cor tem 
vibrações tranqüilas e nos inspira 
respeito. 
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BRANCO: 
Efeitos dos minerais brancos: 
Sentimento de pureza - pura - clara 

- refrescante - futurista, espiritualidade. 

Geral: Dá-nos a sensação de pureza, 
limpeza e confiança em nossas aptidões. 
Também protege de decisões precipita-
das. Induz à concentração e ao relaxa-
mento. 

LARANJA: 
Efeitos dos minerais laranja: 
Calmante e equilíbrio - cheio de vida 

- alegre - entusiasmado -sociável aberto. 

Geral: É a cor do sucesso, aquece, 
suaviza, fortalece e alegra. Laranja é sau-
dável sob todos os aspectos e um cos-
mético que mantém o brilho da pele. Ao 
mesmo tempo a cor propicia equilíbrio e 
tranquilidade. 

MARROM: 
Efeitos dos minerais marrons: 
Transmite clareza - afável - soci-

ável - prático. 

Geral: É a cor do relaxamento e 
traz clareza em situações difíceis, so-
ciável, prático. 
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PRETO: 
Efeitos dos minerais pretos: 
Minerais pretos absorvem todas as lu-

zes e são apropriados para absorver ener-
gias excedentes do corpo, bloqueios de 
energia. dores, pára-raio de influxos nega-
tivos, relaxante. 

Geral: Misterioso - solene, sofisticado 
- forte - dramático.  Significa elegância, su-
perioridade, autoconfiança. ajuda na con-
centração e procura por novos caminhos, e 
a solucionar tarefas difíceis. Protege a aura 
com uma sombra que filtra qualidades ne-
gativas. 

ROSA: 
Efeitos dos minerais rosa: 
Transmite ternura - suave - acessível - 

não assustador. 

Geral: Requer meiguice e sentimen-
tos ternos, torna a alma e o corpo recepti-
vos para o lado bonito da vida. 

VERMELHO: 
Efeitos dos minerais vermelhos: 
Amor - paixão - temperamento - oti-

mista - consciente de si - excitante. 

Geral: Cor do movimento, da clari-
dade, energia, coragem, do fogo, da ex-
citação e paixão, mas também da guerra, 
destruição, agressão e do inferno. O ver-
melho aumenta o desejo pela atividade, o 
temperamento e dá energia. Confere re-
sistência e determinação. 
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VERDE: 
Efeitos dos minerais verdes: 
Consciente de si - esperança - harmonioso - 

neutralizante - superior - confiável. 

Geral: Cor da vida, do crescimento, da com-
pensação e harmonia. A ação do verde acalma, 
relaxa, tranqüiliza e regenera. Produz sensação 
de frescor e ajuda a relaxar e a se acalmar após 
situações de estresse. 

VIOLETA: 
Efeitos dos minerais violeta: 
Propriedades limpantes e libertadoras, 

aumenta o funcionamento do cérebro, mis-
ticismo e espiritualidade - cheio de imagina-
ção - sensível - intuitivo - criativo. 

Geral: Cor do poder e do distanciamento, 
provoca a sensação de leveza corporal. Estimu-
la a mente, aguça os sentidos para a percepção 
da beleza e fortalece a compreensão, deixando 
a mente divagar em direção a outras distâncias 
e dimensões desconhecidas. 
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