


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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E assim nós reconhecemos a força da luz, 
pedimos por guia, direção, 
e coragem para conhecer que verdade, 
como é revelado para nosso mais alto bem 
e o mais alto bem de alguém conectado conosco. 

Oh, Espírito Santo de Deus proteja-me de todas as 
formas de auto-centramento e dirija minha atenção 
para o trabalho próximo. 

Ajude-me a conhecer eu mesmo na Luz dos Registros 
Akáshicos me veja através dos olhos dos Senhores 
dos Registros e me capacite a compartilhar sabedoria 
e compaixão que os Mestres, Professores. 

Oração para o Caminho
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Respiração de Luz

Fazer uma respiração completa, ar enchendo seu abdômen, a parte inferior das suas 
costelas, e, em seguida, a parte superior, levantando ligeiramente as clavículas. 

Deve ser um movimento suave, silencioso e contínuo, imaginando que você está respi-
rando luz. Quando expirar, traga a luz de volta através do peito e abdômen. 

Fazer uma respiração completa, onde a luz penetra através dos chakras das solas dos 
seus pés, sobe ao topo e vai até a luz da estrela sobre a sua cabeça. Mentalize: 

Tocando a estrela que me envia uma chuva de luz que me banha, em tor-
no de mim, penetra, entra através do chacra coronário e as solas dos meus 
pés alcançam o centro da Terra.

Fazer uma respiração completa, sobindo a luz do centro da terra, penetrando pelas 
solas dos pés, encher o corpo inteiro e começar a irradiar luz para fora através do chacra 
coronário, através da luz da estrela que está acima da sua cabeça e continua até a Luz da 
Fonte. Mentalize:

Estou imerso no oceano da fonte de luz, a fonte de luz está em mim e eu 
estou na Luz da Fonte.  Eu sou um com a Luz da Fonte. 

Junte-se ao decreto ordenando os Registros Akáshicos: 

“Peço aos Senhores de Akashicos, minha Superior Auto, meu Espírito 
Guias e Seres de Luz, permitam me para entrar nas instalações do Akashicos, 
sob a sua orientação e proteção, para acessar as informações que solicitou, 
para o meu bem para o bem de todos os envolvidos, servindo o bem maior.” 

(uma vez em voz alta e duas vezes mentalmente). 
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Junte-se ao decreto ordenando os Registros Akáshicos  do proprietário:

“Eu ... peço ao meu  Superior Auto, meus guias espirituais e os Seres de 
Luz, permitam me a olhar em meus Akashicos, canalizando através de mim 
e fornecer todas as informações solicitadas e isso me permitiu o acesso”.

 ( em voz alta uma vez e duas vezes mentalmente). 

Junte-se ao decreto ordenando os Registros Akáshicos de outros seres

 “Eu ... peço ao Superior Auto de ... para seus Guias Espirituais e Seres de 
Luz, permitam me para assistir seus Registros Akáshicos, canalizando atra-
vés de mim e fornecer todas as informações solicitadas e isso me permitiu o 
acesso”. 

(em voz alta uma vez e duas vezes mentalmente). 

Junte-se ao decreto ordenando os Registros Akáshicos Universal 

“Peço aos senhores de Akashicos, minha Superior Auto, meu Espírito 
Guias e Seres de Luz, permita me entrar nas instalações do Akashicos, sob a 
sua orientação e proteção, para acessar as informações que eles pedem para 
o meu bem para o bem de todos os envolvidos, servindo o bem maior”. 

(uma vez em voz alta e duas vezes mentalmente). 

Eu digo meus (seus) registros estão abertos. 
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Vamos elevando os nossos pensamentos, entrando em sintonia com Mundo Espiritu-
al, com nossos Amigos Espirituais, os teus Mestres e Orientadores do Plano Superior, teus 
Amigos Espirituais, pedindo a eles que estejam conosco, nos intuindo, nos orientando, 
que te ajudem a acessar os registros akáshicos, fatos e situações que você ainda esteja sin-
tonizado, que ainda estejam te afetando.

....... você vai indo, pela música, entrando na 
música, se sentido leve... leve........ e vai te sentindo 
tão leve que pode flutuar, subir, levitar............... 

Pela música......... então se sinta subindo............. 
subindo............ pela música................. e se sen-
te crescendo.......... crescendo.......... ficando gran-
de........... grande............... como um balão que vai 
enchendo..... inchando........ vai subindo........ cres-
cendo........... te expandindo............ e vai indo pela 
música...... e vai indo.... crescendo .... ficando gran-
de............. muito grande......... subindo.................. 
saindo desta sala........... e nós vamos iniciando o 
relaxamento, e a qualquer momento, o que vier a 
sua mente, você vai dizendo, como se estivesse ven-
do........... um lugar........ uma história........... 

O que você vê?....... o que você sente? .............. 
qualquer sentimento......... se não acessou continua, e vai indo...... pela música......... su-
bindo.......... subindo........... crescendo.............c rescendo........... saindo desta sala............ se 
expandindo.......... atingindo um bom relaxamento ......... expandindo a consciência.......... 
crescendo....... crescendo..... ficando grande ....... muito grande............. e a qualquer mo-
mento, o que vier a sua mente, você vai me dizendo.............. como se você estivesse vendo 
..........um lugar, uma história.........

O que você vê? O que você sente? ...........qualquer sentimento......... se não acessar 
continue mais uma vez, e vai indo...... pela música....... subindo..........subindo............. cres-
cendo................ crescendo....... e tudo o que vier na tua mente você vai me dizendo..... 
mesmo que você ache que é imaginação............. e tu vai crescendo...................indo pela 
música........ deixe a música te mostrar o caminho........... e você continuas subindo........... 
subindo............ crescendo.............. e vai subindo............ como se fosse um balão.............  se 
sentindo leve.................... muito leve........... já não sente teu corpo............ e tudo o que vier 
na tua mente você vais m dizendo.......... qualquer sentimento........ emoção......... um lu-
gar............... uma história.......... mesmo que você ache que é tua imaginação........ 

O que você vê? O que você sente? ........... qualquer sentimento........

Outras Técnicas  (Música)
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Agora você está com uma sensação muito boa de relaxamento, uma sensação de bem 
estar... calma..., serena... tranquila... segura... confiante. Sentindo completamente relaxa-
da... e uma sensação de bem estar aumenta cada vez mais... 

Sinta agora sua respiração... a medida que o ar entra você relaxa mais ainda... e quan-
do solta o ar sente-se cada vez mais leve... tranquila... relaxada... agora sinta todo o corpo 
relaxado... 

Consente-se na pálpebras dos seus olhos, eles estão fechados... relaxados... agora va-
mos transferir esse relaxamento... para a cabeça... para o pescoço... para os ombros... e a 
medida que você relaxa fica mais tranquila sentindo-se muito bem...  e relaxa os braços... as 
mãos... os dedos das mãos... o peito... a barriga... a cintura... as coxas... as pernas... os pés... 
os dedos dos pés... sentindo esse relaxamento por todo o corpo... 

Vamos relaxar a mente agora... Imagine um lugar, pode ser um jardim, um campo, 
perto de um lago esse lugar pode ser real ou imaginário... 

Nesse lugar pode ter flores perfumadas... nas cores que você quiser... borboletas pousa-
das nas flores ou voando... pode ter arvores... pássaros pousados nas árvores ou voando... 
talvez cantando... pode ter o que você quiser... o sol batendo em seu rosto... o vento sopran-
do em seu cabelo... mas o importante que você sinta agora... leve... tranquila... segura... um 
bem estar e relaxamento profundo... 

Imagine um túnel de luz entre nesse túnel e siga por ele, perceba que no final do túnel 
tem uma porta do outro lado você vai acessar seus registros akashicos. 

Fique em frente a essa porta, pegue a maçaneta e gire lentamente, abra a porta e deixe 
sua alma acessar seus registros akashicos....

Outras técnicas para relaxamento 
e Expansão da Consciência 
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