


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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Somos um campo de energia eletromagnético 
onde a mente e o coração trabalham juntos. 

A mente cria a ideia e o coração coloca 
a energia dos sentimentos, sejam eles 
de alta ou baixa vibração, quanto mais

alta a frequência, mais expandimos 
e acessamos realidades recheados de mais 

AMOR, PROSPERIDADE, E ABUNDÂNCIA.
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Conforme você muda padrões negativos e energias INDESEJÁVEIS, você transforma 
sua realidade Quântica. Tudo o que existe é circundado por um campo quântico, uma 
onda estacionária vibratória e que, dentro desse campo, existem todas as informações do 
universo. O cérebro gera as ondas cerebrais, elétrico.  O corpo, pelo sentimento/emoção 
gera um campo magnético. 

Cérebro e corpo juntos geram 
um campo eletromagnético e trans-
mitem essa informação ao campo 
quântico. 

O campo quântico responde con-
forme aquilo que estamos transmi-
tindo. Temos uma assinatura ener-
gética.  Precisamos positivar nossa 
assinatura!

O que você emana em seu campo 
eletromagnético voltará triplicado 
para você! Logo, se você deseja amor, 
emane amor. 
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Se você deseja paz, emane paz. Se você deseja sucesso, emane sucesso. 

Ajude outras pessoas, animais, plantas a terem sucesso. 

Se você deseja prosperidade, emane prosperidade e ajude outras pessoas a obterem a 
prosperidade. E assim sucessivamente.  O que você está mandando para o Universo? Nós 
criamos a nossa própria realidade. 

“O seu crescimento espiritual cura o mundo.” 

Muito mais pessoas, nesta época estão se conscientizando de seu poder infinito de 
criar tudo que desejam experimentar. Como muitos mais estão evoluindo, também estão 
recuperando o conhecimento que foi mantido “escondido” da visão de todos. 

Se os Registros Akáshicos são essencialmente o registro do ”Tudo que é, tudo que já foi 
e tudo que será”, como pode haver um registro do que será se ainda não aconteceu? 

O tempo é simplesmente um marcador. Ele pode ser utilizado como utilizamos os nú-
meros das páginas de um livro. 

As pessoas são livres para voltar ou avançar do modo que desejarem, os números das 
páginas simplesmente possibilitam que elas encontrem a experiência em que escolheram 
focalizar sua atenção. 
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Com essa analogia em mente, pode ser mais fácil pensar em como toda existência está 
acontecendo simultaneamente, ao invés de em uma linha linear formada por um passa-
do, um presente e um futuro, portanto, de nossa perspectiva, o passado, presente e futuro 
simplesmente são perspectivas diferentes do mesmo momento do agora, pois o agora é o 
único “tempo” que realmente existe. 

Apesar de os Registros Akáshicos serem um registro de tudo que já foi, é e será, ele 
também está continuamente mudando, alterando e evoluindo. 

Daí a importância de cuidarmos sempre de termos nossas energias elevadas, para ali-
mentarmos cada vez mais esse campo de informações, com informações positivas e de 
campo energético elevado, pois isso possibilita que cada vez mais pessoas acessem essas 
informações. E já que Somos todos Um, partículas de uma mesma unidade cósmica, parte 
originária da mesma fonte, também todos podemos acessar os registros. 

Para isso, apenas se faz necessário o uso de uma visão multidimensional. Existem di-
versas dimensões da consciência.  Como nossa mente quase sempre teima em estar em 
outro lugar, que não no presente, no aqui e agora – ou no passado ou no futuro torna-se 
fácil entender a questão dimensional. 
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Se nossa mente está no 
passado, remoendo fatos 
acontecidos, lembrando de 
diversos tipos de coisas, sua 
consciência viaja para aquele 
determinado instante, mu-
dando de dimensão. 

Se estamos com a mente 
focada em alguma preocu-
pação (pré-ocupação), como 
com uma conta a pagar, um 
compromisso, um afazer 
qualquer ou os anos lá na 
frente, que ainda vão chegar 
– que talvez nem venham – 
estamos em outra dimensão. 

Quando você está so-
nhando ou lembrando de 
momentos passados, você 
muda de dimensão, pois tan-
to os sonhos como a lem-
brança ‘moram’ em uma de-
terminada dimensão de sua 
consciência. 

Os registros Akáshicos 
estão na dimensão da consci-
ência, coletiva ou individual, 
a nível da Alma, e você pode 
alcançá-lo através dos esta-
dos alterados de consciência, 
como a meditação. Eles mo-
ram no presente, porém, em 
outra dimensão. Podemos 
acessar as diversas dimen-
sões como acessamos esta-
ções de rádio. 

Você não as vê, mas isso não significa que elas não existam. Basta você “sintonizar” e 
lá estará. Elas coexistem entre si, mesmo que ninguém esteja sintonizado nelas. Assim são 
as dimensões. Várias delas estão aqui, no mesmo espaço, mas a maioria de nós não está 
sintonizada com estas outras dimensões que não a terceira, onde vivemos.
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A compreensão de que os Registros Akáshicos estão mudando, alterando e evoluindo 
com todos nós é a chave para entender como a história, eventos passados, eventos futuros 
e trajetórias de vida podem e são continuamente alterados. 

Quando a pessoa muda uma crença enraizada, aprende uma lição de vida, domina um 
desafio ou cresce e evolui em consciência.  As pessoas, essencialmente, estão mudando 
todas as outras versões de “delas” também, como em um efeito dominó. 

A razão disto é que este conhecimento é então registrado nos Registros Akáshicos para 
que todos os outros, então, subconscientemente acessem, para que eles também possam se 
beneficiar da liberação de uma crença limitante.
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