


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 cawminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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Use sempre de ética e seja generoso com 
seus clientes e consigo próprio.

Por vezes, algumas das mensagens recebidas 
nos Registros Akáshicos são duras, fortes e 

até mesmo podem machucar. Sim, machucar, 
pois a verdade às vezes machuca.

Então prepare-se verdadeiramente para este momento.
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Não tente racionalizar, não tente pensar, 
apenas perceba o momento e procure 

documentar, escrevendo ou gravando suas 
experiências para consultas posteriores.

O mesmo vale para acessar os 
Registros Akáshicos de outra pessoa, 

siga o mesmo procedimento.
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PERGUNTAS A SEREM FEITAS
Despois que tiver acessado os Registros Akáshicos, (os seus ou os dos seus clientes), 

depois que você estiver dentro dos Registros Akáshicos, é extremamente importante você 
fazer as perguntas relacionadas com o que você deseja esclarecer.

• Elabore e escreva suas perguntas antes de iniciar o processo de acesso aos registro 
Akáshicos.

 • Faça perguntas bem elaboradas, objetivas, com foco.

• Pode perguntar sobre prosperidade, mas evite questionamentos materialistas, sobre 
dinheiro, posses, bens.

• Perguntas relacionadas à saúde surtem muito efeito, levando até mesmo à solução de 
certos desajustes emocionais e, consequentemente, traz equilíbrios físicos.

 • Perguntas relacionadas às questões kármicas costumam ser respondidas,  princi-
palmente se este karma já pode ser superado, porém, a espiritualidade nem sempre está 
autorizada a falar sobre certos assuntos.
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Por que minha situação está dessa forma?

Existe alguma coisa que eu precise saber neste momento?

Qual é a minha verdade hoje?

O que devo me perguntar neste momento?

 Onde estou preso?

O que eu deveria estar olhando na minha vida agora?

Qual é a minha questão principal neste momento?

O que eu estou focando na minha vida agora?

O que me está sendo mostrado para focar?

Existe uma questão relacionada que posso perguntar sobre (pessoa)?

Há mais informações sobre (pessoa)?

Existe algum karma me atrapalhando agora?

Existem contratos kármicos que eu possa resolver, solucionar, concluir agora?

 O que mais eu posso fazer?

O que eu ainda não fiz e que orientam que eu faça?

Existe algo que eu já fiz e que se eu fizer novamente vai me ajudar?

Existem valores ou princípios que eu deveria adotar?

Quais padrões atuais meus me aprisionam?

Do que eu posso abrir mão hoje para que eu me liberte?

EXEMPLO DE PERGUNTAS A SEREM FEITAS
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IMPORTANTE:
Após ter feito as perguntas, aguarde com paciência.

Relaxe e espere pelas respostas de bom grado, sem ficar julgando ou forçando.

AGRADEÇA
Após receber as respos-

tas, expresse sua gratidão. 

A gratidão é um esta-
do de espirito, um estado 
de Alma que conecta com 
a frequência dos registros 
Akáshicos, então, sinta pro-
funda gratidão pela possi-
bilidade de ter estado nes-
te lugar, ter o privilégio de 
encontrar com sua história, 
seu registro eterno.

SAINDO DOS 
REGISTROS 
AKÁSHICOS

Após expressar sua gra-
tidão, inicie o seu caminho 
de retorno.

Ao sair, comece fazendo 
o percurso inverso ao que 
fez para acessar os registros 
Akáshicos.

Localize a porta de en-
trada, por onde você passou 
ao entrar e agora saia por 
ela.

Feche a porta atrás de você ao sair. Você voltará para o lugar de onde partiu.

Agradeça a seu Eu Superior.
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ORAÇÃO DE SAÍDA 
Após Ler/Acessar os Registros Akáshicos

Serve tanto para você quanto para seu cliente.

LEIA EM VOZ ALTA:

•  “Nós reconhecemos as forças da Luz, somos gratos pela orientação, pela direção por 
todos os esclarecimentos e por toda a verdade, assim como ela nos foi revelado pelo nosso 
mais alto bem e o mais alto bem de todos conectados a nós.”

  • “Agradeço à Deus, ao Universo, ao meu Eu Superior, minha Alma, meu Espírito, aos 
mestres, anjos e arcanjos, entes queridos e aos guardiões dos registros Akáshicos por esta 
experiência sagrada de amor e sabedoria. 

• A partir deste instante, os registros estão fechados.”

Neste momento, novamente você sente que a energia muda. Você desconecta do sagra-
do e volta a conectar-se totalmente com esta dimensão energética e vibracional.

Algumas pessoas podem até não acreditar, ou achar graça ao ler isso, mas acredite, 
você realmente sente a mudança no padrão vibratório. Não há como descrever, tem que 
experimentar.
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