


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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O nascimento de uma criança para os ciganos tem um significado que 
transcende a simples perpetuação a espécie ou coisas comuns como a perso-
nificação do amor. Para os ciganos, o nascimento de uma criança simboliza 
o renascimento da esperança em todos os sentidos, não apenas para o povo 
cigano, mas para o mundo todo.

Uma criança está além da sua origem, isto é, de seu pai e de sua mãe, 
muito embora o conceito de família e de grupo seja muito forte entre os 
ciganos. Uma criança é parte da renovação do mundo e, por isso, não pode 
ser limitada de forma alguma.
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O amor é a lição número um dos pais ciganos seus filhos. O amor à raça, 
às tradições, aos irmãos, ao grupo e ao país que os acolhe é sempre muito bem 
dimensionado e nenhum cigano vive seu dia-a-dia sem ter em mente o conceito 
maior de que não está só, mas que é parte de um povo orgulhoso, que desempe-
nhou e desempenha um papel muito forte e significativo na História.

Assim, uma criança cigana é um universo em si mesmo e, ao mesmo tem-
po, parte de um todo ainda maior, concentrada em unir seus elementos mais 
dispersos num só sentido. O mistério e a mística cigana se inicia quando nasce 
mais um cigano e, a partir daí, não existe mais limites para ela.



6

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112    carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

DESCUBRA A SUA ANCESTRAL CIGANA - AULA 1 - A CRIANÇA

PARA QUANDO NASCE UMA CRIANÇA
Uma criança, para os ciganos, simboliza a perpetuação, a renovação e a multiplicidade, 

pois jamais uma deve ser como a outra e a soma de todas elas é que dará o verdadeiro sen-
tido dessa palavra tão simples no seu contexto, mas tão importante no seu significado final.

Jamais uma criança ci-
gana será tratada como se 
fosse mais uma, pois cada 
uma é diferente e em cada 
uma delas reside a esperan-
ça da chegada de um Líder 
que, para muitos, se con-
cretizou com a chegada de 
Cristo.

Embora o assunto pos-
sa ser polêmico, não existe 
discussão a respeito, pois 
cada cigano sabe que a sua 
opinião jamais será a úni-
ca e definitiva. É cultural e 
aceito com naturalidade.

Assim, quando nasce 
uma criança, quem a visita 
leva um presente útil e um 
presente simbólico, este re-
presentado numa fita que, 
em função de sua cor, de 
sua largura e de seu com-
primento, jamais será igual 
a uma outra.

OBSERVAÇÃO: 

O conceito de presente útil reside no fato de que, ao recebê-lo, a criança pode começar 
a usá-lo imediatamente, sem a necessidade de maiores preocupações.
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PARA UM FUTURO SEGURO
Segundo a tradição cigana, cada criança que nasce, tem o seu destino e isso não pode 

ser mudado, mas, pelo contrário, incentivado, pois cada uma delas pode significar a solu-
ção que todos estamos procurando.

Assim, a cada nascimento, a palavra-chave é a esperança de um novo tempo e de uma 
mudança. Mudança na qual os ciganos depositam toda a sua esperança.

PARA SER UM LÍDER
A liderança entre os ciganos se pro-

cessa naturalmente. Eleições e disputas 
pelo poder são coisas que valorizam so-
bremaneira, mas tudo isso ocorre sem 
orgulho próprio e sem vaidades, com a 
preocupação única de servir dentro das 
limitações de cada um.

A gestação de uma criança é uma 
promessa de salvação de toda a huma-
nidade e, como o cigano considera seu 
país o mundo todo, é fácil entender o 
motivo da importância data ao assunto. 
Cada criança futura é um líder salvador 
futuro.

Essa esperança alimenta não apenas 
os ciganos, mas cada um de nós. Por isso, 
cada mês de gestação entre os ciganos 
tem uma importância especial. O ventre 
da mulher é considerado sagrado e deve 
ser protegido de forma especial para que 
o fruto nele contido seja especial. E isso 
deve ser feito da seguinte forma: 

PRIMEIRO MÊS: o ventre deve ser constantemente banhado com água ou substâncias 
naturais líquidas como a lama e o suco de diversas frutas como o coco e a cana de açúcar.

SEGUNDO MÊS: este é o mês do fogo e além de manter o ventre exposto ao sol o má-
ximo possível, à noite, antes de dormir, acender uma vela de cor diferente a cada dez dias.

TERCEIRO MÊS: o ar livre deve ser oferecido à criança em gestação e, para isso, a mãe 
deve se voltar na direção de cada um dos pontos cardeais, deixando que o vento que vem 
de lá deslize pelo seu ventre e envolva a criança que ela traz consigo.
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QUARTO MÊS: chegou o momento de pôr a criança em contato com a terra, já que 
a água tem sido seu elemento, mas será na terra em que ela concretizará sua missão. Uma 
das maneiras mais ternas é simplesmente se sentar e pôr terra no ventre, de forma que 
deslize na pele, ensinando a criança a o segredo da fertilidade.

QUINTO MÊS: agora é preciso en-
sinar a lição da pedra ao seu filho ou a 
sua filha. Para isso, toda sorte de pedra, 
mineral, metal ou cristal que encontrar, 
encoste no seu ventre, um pouco abaixo 
do umbigo, deixando ali até que aqueça 
ligeiramente. É o bastante para que seu 
bebê aprenda a lição do mês.

SEXTO MÊS: este é o mês especial da 
madeira, das plantas e dos vegetais em ge-
ral. Coloque contra seu ventre, um pouco 
à direita do umbigo, tudo que for vege-
tal, como flores, folhas, troncos, caules 
e raízes. Permita que a criança entre em 
contato com o mundo vegetal. Verá como 
existe uma semelhança muito grande en-
tre uns criança e uma planta nesse mo-
mento.

SÉTIMO MÊS: é chegada a hora de 
você começar a purificar o seu corpo para 
receber a nova criatura que poderá ser 
aquela que vai redimir definitivamente a 
todos nós. Para tanto, habitue-se a amor-
nar água numa panela de ferro, acrescen-
tando um punhado de sal grosso para 
cada três litros de água.

OITAVO MÊS: é o momento da luz. 
Durante todo o mês, mantenha ao seu 
lado, à noite, quando for dormir, uma 
vela branca acesa. Ela será o farol que vai 
guiar seu filho ou sua filha ao seu destino no mundo.

NONO MÊS: tente ficar o máximo possível em contato com metais como o ouro, a 
prata, o cobre, o bronze e a platina. Ao mesmo tempo, tenha pedras, joias de todos os for-
matos e cores para friccionar levemente seu baixo ventre, ensinando sua criança a não se 
deslumbrar com o brilho que é a perdição do mundo.
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O Nascimento da Criança Cigana
Quando uma criança nasce ela é a esperança do nascimento de líder é tudo e feito para 

colocá-la no seu destino, cumprir o que foi pré-destinada. Para que isso ocorra esta criança 
passa por três ritos: 

• Banho do Nascimento  • O Elemento Reclamante  • Apresentação para a Lua

Banho do Nascimento
Este Banho é feito logo após o nascimento do bebê. Os Ciganos evitam fazê-lo na Lua 

Minguante, por se tratar de um banho de prosperidade, para que não falte recursos para esta 
criança no decorrer da sua vida. Este banho é feito pela mãe da criança e nele ela coloca:

• Peças de Ouro, dos pais e dos avós;

• Cristais e Pedras;

• Ervas (louro, calêndula, canela, cravo, jasmin, pétalas de rosas amarelas, 
pétalas de girassol);

• Gotas de óleo essencial da escolha da mãe.

Escolhe-se o 1º dia que a lua muda a sua fase e se faz o Banho de Prosperidade. Após 
o banho esta criança e a mãe recebe um nome, para os Ciganos, a criança tem dois nomes:

•  1º nome que ela será apresentada e chamada por todos.

• 2º nome que só a mãe conhece, quando há necessidade, esta chama por este nome, 
para que onde o seu filho estiver, ele ouça o chamado da sua mãe e responda.
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Após o banho e o nome dado a criança, ela vai com a mãe até as Shuvanni esta abrirá 
o seu jogo de cartas e vai ler a mão esta criança e junto com a mãe traçar o caminho desta 
criança, e deixar claro qual o seu destino, o que a vidar trouxe para esta criança que está 
iniciando a sua jornada.

Feito estes passos a criança junto com a mãe e com Shuvanni que já preparou tudo para 
o Rito, esta criança conhecerá os eu elemento reclamante, o elemento que fará parte da sua 
jornada espiritual e material, lhe trazendo intuição, abrindo caminhos, enfim ajudando – a 
no caminho.

RITO DO ELEMENTO 
RECLAMANTE

Neste Rito colocamos os 4 elementos a 
frente da criança, e está no colo da mãe e jun-
tas a Shuvanni e a mãe irão pedir para o ele-
mento reclamante se apresentar. Os Elemen-
tais se apresentarão da seguinte forma:

• ELEMENTOS E ELEMENTAIS DO AR: 
Se for o elemento reclamante da crian-

ça, a chama do incenso envolve a criança, o 
elemento ar vem até ela, e a envolve fazendo 
uma nuvem de fumaça, mostrando que é ele 
o elemento reclamante da criança.

• ELEMENTOS E ELEMENTAIS 
DO FOGO:

Se for este o elemento reclamante da 
criança, as chamas da vela, aumentam de ta-
manho, piscam como se saíssem estrelas de 
dentro da chama, espiralam, e você der um comando e elas responderem ao comando 
tenha certeza que o fogo é o elemento reclamante da criança.

• ELEMENTOS E ELEMENTAIS DA ÁGUA
Se for o elemento reclamante da criança, esta começa a suar, soluça, chora, engasga 

com a saliva, faz bastante xixi a ponto de molhar a roupa.

• ELEMENTOS E ELEMENTAIS DA TERRA
Se for o elemento reclamante da criança, esta fica paradinha, imóvel, com as pernas e 

braços parados, fica pesada como uma pedra, e fica gelada.
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Estes são os sinais e formas que os elementos e elementais se apresentação mostrando 
qual é o elemento reclamante desta criança. Com esta informação vamos para o 3º passo. 

APRESENTAÇÃO 
DA CRIANÇA 
PARA A LUA

Neste Rito de Apresenta-
ção para a Lua, esta criança 
deverá apresentada pelo pai. 
Caso este não possa, ele pode-
rá ser substituído por um dos 
avôs ou o tio mais velho.

Na primeira noite de Lua 
Cheia, o pai pega esta criança 
no colo e vai no tempo, pedir 
que a Lua seja a protetora e 
iluminadora do caminho des-
ta criança, que o elemento re-
clamante seja a sua inspiração 
e intuição, e que o banho de 
prosperidade lhe traga sempre 
todos os recursos necessários 
na sua jornada de vida.

SEGUE A ORAÇÃO 

Grande Lua protetora dos caminhos ciganos na estrada da vida, seja a partir do agora o 
protetor do caminho desta criança que lhe apresento (dizer o nome da criança).

Proteja de dia e de noite durante toda a sua vida, seja a sua fonte intuição, lhe mostre o 
caminho a seguir, mesmo em uma noite escura.

Esteja com ela em todos os momentos e seja a que lhe socorre em um momento de aflição, 
mostre sempre a sua missão dentro da jornada da vida e tenho com ela o laço de amor que 
todos os Ciganos tem por ti Amada Lua.
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Menarca
A menarca é a primeira menstruação, 

um evento central da puberdade femini-
na, e sinaliza a possibilidade de fertilidade. 
Quando a primeira menstruação ocorre, 
ela confirma que a garota teve crescimento 
gradual do útero induzido pelo estrogênio.

É o marco de uma mulher, quando 
deixa de lado sua vida infante e se torna 
uma moça. Nos nossos dias atuais, é co-
mum uma jovem se sentir envergonha-
da, perdida ou assustada com a primeira 
menstruação, mas nossas rodas de mulhe-
res do passado passavam por esse momen-
to com muita alegria e força, as mulheres 
se juntavam para consagrar essa mudan-
ça tão importante na vida de uma mulher 
através de um rito. 

A partir desta data a criança que se 
tornou moça passa a um novo nível de aprendizado e é aceita nas rodas dos mais velhos. 
Onde assumira novas responsabilidades.

O Rito do Menarca é considerado 
o Rito mais importante que uma mu-
lher passa e por isto é comemorado e 
tinha como função auxiliar a menina 
a entender sua condição física e sua 
relação com a função procriadora da 
natureza, o poder de dar vida. Tam-
bém trazendo liberdade e responsabi-
lidade, a partir de suas regras, a jovem 
deve assumir o comando de sua vida.

Rituais como este foram celebra-
dos entre povos tão distantes quanto 
os africanos, havaianos, celtas e nati-
vos americanos. Muitas são as Tradi-

ções mágicas ligadas à menstruação da mulher e seu ciclo. 

No Egito os Faraós faziam elixires mágicos com o sangue menstrual para aumentar os 
seus poderes espirituais e magnetismo. 
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Os gregos misturavam o sangue mens-
trual de uma mulher nas sementes que se-
riam plantadas, pois acreditavam que isso 
aumentava a fertilidade do solo e a possibili-
dade de conseguir uma colheita farta. 

As mulheres também eram altamente 
honradas durante seu período menstrual e 
recebiam privilégios. É importante para as 
mulheres recuperarem o sentido sagrado do 
fato biológico central em suas vidas. O perí-
odo menstrual é o momento em que pode-
mos aprender mais a nosso respeito e curar 
nossas feridas. 

É a nossa fase de bruxa, de nos internali-
zar, representação da Lua Nova. A menstruação é uma das coisas mais sagradas para uma 
mulher, sinal inclusive de saúde, e provavelmente o Mistério mais profundo da sacralidade 
feminina e espiritualidade da Deusa. Uma mulher que não é ensinada a honrar a sacrali-
dade do seu corpo e de sua menstruação perde o seu orgulho, sua autoestima e confiança. 

O retorno aos rituais que celebram a 
Menarca e a transição da infância para 
a fase adulta da mulher formam a no-
ção de individualidade, honra e respeito 
em uma mulher, já que as mulheres não 
sentem naturalmente vergonha da sua 
menstruação, são sim ensinadas a isso. 

É perceber o seu sangue como o eli-
xir da vida, sem o qual ninguém existiria. 
Quanto mais as mulheres honrarem seus 
sagrados corpos, mais a humanidade es-
tará se afastando do caos promovido por 
séculos de patriarcado e ofuscação da 
força e poder feminino. 

O sangue menstrual possibilita a 
mulher a lembrar todos os meses de que 
ela é a manifestação da Deusa na Terra, 
que ela é fértil como a Terra, que ela é a 

força que nutre a vida. O não reconhecimento deste poder te faz renegar a própria Deusa.  
A mulher que honra seu ciclo mensal passa a ver o seu sangue não com vergonha ou tra-
balhoso, mas como sagrado, o sangue da vida.
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A CIGANA PROTETORA DA MENARCA
A criança cigana que nos acompanha, nos prepara para este momento que nós mulhe-

res iremos passar e honrar, ela nos ensina a honrar o nosso sagrado e nos auxilia a manter 
a alegria e a jovialidade.

RITO DA 
MENARCA

Entre as muitas tradições que 
os ciganos mantêm, temos a Dan-
ça da Menarca, uma dança ritual 
festiva que representa a morte da 
criança e o nascimento da mulher.  
Essa dança representa a chegada 
da primeira menstruação da me-
nina e é marcada por um ritual 
que a antecede. 

A garota fica cerca de 12 dias 
reclusa com a sua boneca preferi-
da. A quantidade de dias depende 
da idade com que a menina tem 
a sua primeira menstruação.  Esse 
período com a boneca, simboliza 
o momento de despedida da in-
fância e de amadurecimento para 
a vida adulta. 

A menina é alimentada com 
uma refeição especial, dedicada à deusa Lilith e, no último dia, recebe uma tatuagem com 
o nome do clã à qual pertence.  O sangue, considerado símbolo de pureza, escorre da pele 
perfurada para receber a tatuagem e se une ao sangue menstrual que marca a chegada da 
menarca. 

Apesar da dor, a menina não deve chorar, pois deve mostrar a coragem das mulheres 
ciganas.  Após esse processo, a menina se apresenta dançando.  Seus movimentos cheios de 
graciosidade e feminilidade indicam que agora ela é uma mulher. 

O ritual se encerra com a menina jogando a sua boneca no chão, mostrando que ali se 
inicia um novo ciclo em sua vida.
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