


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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Nos permitimos ser moldados por modo operantes de pensamento, como foram nossos 
pais, avós, bisavós, etc.  Hipnotizados, desde muito jovens. Sofremos verdadeiras lavagens 
cerebrais, o que nos faz acreditar em ilusões como religião, dinheiro, entretenimento, etc. 

Ilusões que, apesar de prometerem a felicidade, causam sentimentos negativos, prin-
cipalmente o medo e a raiva, que prejudicam nosso equilíbrio, trazendo baixa autoestima, 
doenças mentais e emocionais e, consequentemente, físicas. 

Temos altíssimos níveis de expectativas e, consequentemente, altos níveis de desapon-
tamentos. Nunca poderemos atingir os patamares que este “modus operandi” nos impõe. 

Nunca seremos tão bonitos, ricos, maravilhosos. 

Nosso time não vai ganhar sempre. 

Em nosso dia a dia não temos tempo para sermos quem devemos ser verdadeiramente. 

Empenhamos todo nosso tempo na busca de coisas. 

Vivemos hipnotizados em um mundo de ilusão, cujo foco é a matéria, em um sistema 
capitalista de vida. 
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Mas, exatamente como no filme Matrix, a partir do exato momento em que tomamos 
conhecimento das verdadeiras regras deste jogo, que viemos jogamos, inconscientemente, 
do berço ao túmulo, desde o início dos tempos, as ilusões se desfazem e despertamos. 

Começamos a enxergar o mundo de ou-
tra forma. Despertamos para nosso próprio 
poder, nossa divindade, nossa própria ilu-
minação como co criadores da realidade. 

Tudo isso fica impresso no campo/éter, 
e mais e mais pessoas acessam essa frequên-
cia, e vale ressaltarmos o quão é importante 
que tenhamos nossas frequências energéti-
cas elevadas, e assim, contribuirmos cada 
vez mais para a cura em escala planetária. 

É importante aqui colocarmos a expli-
cação de campo eletromagnético dentro dos 
estudos quânticos, para podermos entender 
melhor essa questão de que quanto mais os 
Registros são alimentados com informações 
negativas e/ou positivas, mais e mais pesso-
as vão acessá-las:
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A tomada de consciência e ressonância ou não com determinada realidade pode ocor-
rer apenas com a observação da questão (toma consciência de um comportamento auto-
mático, de um padrão limitante repetitivo) em muitos casos basta esta observação para o 
padrão começar a ser transformado. 

Daí o próximo passo é modificar a realidade que está sendo acessada. Em outros casos 
a pessoa pode já ter consciência da questão/problema, mas não consegue parar de repetir 
o padrão, não consegue ressoar outra realidade. 

A informação agora deve ser lida de modo que seja feita uma limpeza e após o proces-
so de limpeza, a criação de um novo padrão no campo da pessoa. 

Esse novo padrão deve ser acompanhado e sustentado, mantido (em muitos casos é 
necessária mais de uma limpeza, pois cada sessão trará uma abordagem diferente do que 
deve ser limpo). 

De qualquer forma, sempre depois de uma limpeza sobre um mesmo tema novas reali-
dades devem ser criadas no campo da pessoa para que ela vá acompanhando naturalmente 
o processo de transformação consciente (o fato de repetir o processo fortalece a tomada de 
consciência por parte de pessoa), independente se for você ou seu consulente.

Terapias para Limpeza
dos Registros Akáshicos
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Terapias para Reprogramação
dos Registros Akáshicos

A reprogramação dos registros deve ser feita sempre após uma leitura ou aplicação de 
outra técnica de harmonização energética/vibracional. 

Reprogramar um padrão sem entender sua origem ou efetuar uma limpeza de padrões 
e energias é de pouca ou nenhuma eficiência. Isto porque tem um motivo para aquele pa-
drão (problema, questão) estar sendo manifestado.

Primeiro é necessário trabalhar o entendimento, trazer a consciência/observação da 
pessoa para determinada questão, depois são feitas e limpeza e/ou a reprogramação. 

Durante a reprogramação sempre deve-se observar a criação de um novo padrão, 
substituindo o padrão antigo.  As técnicas que indicamos para tratamento, objetivando 
fortemente (aplicar a técnica com a intenção clara de limpeza e reprogramação dos Regis-
tros Akáshicos) estão descritas abaixo: 
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➢ REIKI – Atua em frequências profundas do SER 

➢ EFT – Acupuntura Emocional Sem Agulhas 

➢ SHAMBALLA MULTIDIMENSIONAL HEA-
LING – Mesma atuação do Reiki, mas amparado 
pelos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade 
Branca. 

➢ REIKI CELESTIAL conexão com Deus, Arcan-
jos e Anjos liberando sentimentos negativos e reco-
nectando ao Divino. 

➢ HOOPONOPONO – Poderosa técnica de libe-
ração de memórias, libertação e transmutação cár-
mica. 

➢ COACHING E MENTORING – Para detectar e 
alterar padrões e crenças limitantes. 

Presencial ou à Distância? 
Alguns terapeutas gostam de fazer a distância, 

outros gostam presencial, em caso acessar um mo-
mento traumático e possa estar presente para guiar. 

Isso pode ser feito a distância sem problemas você irá se adaptar a melhor forma para 
você. De preferência por vídeo conferência e uma internet de boa qualidade.
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